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บทคัดย่อ  

 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเองนี้ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อคุณภำพกำรให้บริกำรหลังกำรขำย 
ของ บริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงลูกค้ำองค์กรที่เคยได้รับบริกำรหลังกำรขำยซึ่งมำจำก 
กลุ่มลูกค้ำองค์กร จ ำนวนทั้งสิ้น 96 ตัวอย่ำง ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม และข้อมูลลักษณะทั่วไป  
ของธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำง ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคคุณภำพของกำรบริกำร และกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง 
ทดสอบควำมแตกต่ำงด้วยสถิติ Paired-Sample t-Test แบบ 2-Tailed ก ำหนดค่ำ ระดับควำมเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 

ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงประกอบธุรกิจเพื่อกำรพำณิชย์มำกที่สุด ร้อยละ 25.93 โดยมีขนำดธุรกิจเป็นแบบ
บริษัทจ ำกัดมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.60 โดยสินค้ำที่มีกำรติดต่อขอรับบริกำรมำกที่สุดคือ เครื่องพิมพ์บำร์โค้ด  
และสติ๊กเกอร์บำร์โค้ด คิดเป็นร้อยละ 25.73 เท่ำกัน โดยปัญหำที่พบมำกที่สุด คือปัญหำเทคนิคด้ำนฮำร์ดแวร์ หรือตัวเครื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมำเป็นปัญหำเทคนิคด้ำนซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมกำรออกแบบบำร์โค้ด ผลกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง
ระหว่ำงระดับควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของกำรบริกำรหลังกำรขำย พบว่ำ มีเพียงหัวข้อเดียวที่มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ “บริษัทฯ มีกำรป้องกันควำมเสียหำยต่องำนท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ” ในด้ำนมำตรฐำน
ของกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ผลที่ได้พบว่ำ 2 หัวข้อมีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจ “ต่ ำกว่ำ” ระดับควำมคำดหวัง  
อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ “คู่มือหรือวีดีโอสอนกำรใช้งำนที่ให้มำพร้อมกับสินค้ำ มีเนื้อหำครบถ้วนและเข้ำใจง่ำย” 
และ “มีลิสต์รำยกำรค ำถำมค ำตอบที่พบบ่อยจำกใช้สินค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถค้นหำวิธีกำรแก้ปัญหำหรือข้อแนะน ำต่ำงๆ 
เพิ่มเติมด้วยตนเอง”  

จำกกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงที่เกิดขึ้น พบว่ำสำเหตุที่เป็นไปได้อำจเกิดจำก กำรบริกำรของพนักงำนที่ไม่เป็นไป  
ตำมมำตรฐำนคุณภำพบริกำรที่บริษัทก ำหนด ซึ่งจัดอยู่ในช่องว่ำงของกำรให้บริกำร (Delivery gap) ซึ่งเป็นช่องว่ำงที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรของบริษัท และกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งบริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด สำมำรถ
ที่จะน ำผลกำรศึกษำนี้ไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ เพื่อเพิ่มระดับควำมพึงพอใจของกลุ่ม
ลูกค้ำต่อประสบกำรณ์กำรได้รับบริกำรหลังกำรขำย และเป็นกำรเสริมจุดแข็งของบริษัท เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำและเพิ่มลูกค้ำ
ใหม่ในอนำคต 

 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกจิมหำบณัฑิตส ำหรับผู้บริหำร  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
** ดร.  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรบัญชี คณะบริหำรธุรกจิ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to investigate customer satisfaction towards after-sales services 
quality of Nippo Solution (Thailand). Samples of this study included the total of 96 organization customers 
who received after-sales services from the studied company. Data on personal and organizational 
demographics of the samples were gathered from the questionnaires; then, the data obtained were 
analyzed by the service quality technique and the gap analysis. Statistics tests: the Paired-Sample and 2-
Tailed t-Test, of which the level of confidence was defined at 95% were applied to compare the differences. 

The findings presented that the majority or 25.93% of samples worked in commercial business 
sector and 71.60% of their business were listed in company limited category. Barcode printer and barcode 
sticker were equally rated as the bestselling products at 25.73%. The most frequently found problem at 
51.85% was the technical problems within a hardware or machine; followed by the technical faults on 
software program or barcode label design application.  Based upon the gap analysis on levels of expectation 
and satisfaction towards after-sales services, the findings indicated that there was a statistically significant 
difference found in only one component of “company regulation on preventing further damages on finished 
works”. Regarding the study on after-sales service standard, the results indicated that satisfaction towards 
2 following components were rated with statistically non-significance at lower level than expectation: 
“complete and understandable manual or instructional video provided with products” and “availability of 
the lists of product’s Frequency Ask Questions (FAQs) and answers to allow the customers to search for 
solutions or additional suggestions by themselves. 

According to the analysis on incurred gap, the results presented that the possible cause of the gap 
might be the lower service standard provided by the staff. This gap was categorized in delivery gap, signifying 
the gap between the company’s service standard and the actual service provided. The Nippo Solution 
(Thailand) Company Limited, thus, should make use of the results of this study to improve services and 
prioritize existing problems in order to increase customer satisfaction level on after-sales services and 
strengthen the company’s strength to keep the existing customer base retained while getting the base of 
new customers expanded.  

บทน า  

ปัจจุบันมีกำรน ำบำร์โค้ดมำใช้ในธุรกิจบริกำรเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีควำมสะดวกหลำยประกำร ลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลำกำรท ำงำนในกำรซื้อขำยสินค้ำ กำรจัดกำรระบบสินค้ำคงคลัง กำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและกำรจดักำรระบบ
สินค้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเรื่องสัญลักษณ์รหัสแท่งส ำหรับแสดงข้อมูลสินค้ำ นอกจำกนี้  
ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร ข้อมูลจำกระบบบำร์โค้ด จะช่วยให้ผู้ ประกอบธุรกิจสำมำรถตัดสินใจวำงแผน  
และบริหำรงำนด้ำนกำรผลิต กำรจัดซื้อ และกำรตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ (สถำบันรหัสสำกล  
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561)  
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ปัญหำที่ลูกค้ำพบเมื่อต้องใช้บริกำรด้ำนบำร์โค้ดจำกบริษัทที่เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยโดยทั่วไป คือ กำรขำดกำรบริกำร
หลังกำรขำย เช่น กำรให้ควำมช่วยถึงสถำนที่ที่ลูกค้ำใช้สินค้ำแล้วเกิดปัญหำ ท้ังในด้ำนของตัวผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์  
ซึ่งสำเหตุหลักท่ีท ำให้บริษัทโดยทั่วไปไม่สำมำรถจัดหำบริกำรสนับสนุนดังกล่ำวได้เนื่องจำก กำรขำดทีมช่ำงเทคนิคผู้เช่ียวชำญ
เฉพำะทำง ซึ่งในปัจจุบันบริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรด้ำน บำร์โค้ดโซลูช่ัน" ให้ค ำปรึกษำ  
ด้ำนออกแบบระบบบำร์โค้ด และจ ำหน่ำยอุปกรณ์บำร์โค้ดแบบครบวงจร และเป็นเพียงบริษัทเดียว ในเขตภำคเหนือตอนบน 
ที่ให้บริกำรด้ำนบำร์โค้ดแบบครบวงจรพร้อมบริกำรหลังกำรขำยเต็มรูปแบบ ได้แก่ กำรสนับสนุนถึงสถำนที่ใช้งำนของลูกค้ำ 
(On-site support) เช่น กำรให้บริกำรติดตั้งเครื่อง (Onsite service) พร้อมสอนกำรใช้งำนครั้งแรก และกำรสนับสนุน 
ช่ำงเทคนิคกรณีเครื่องมีปัญหำในปีแรกจ ำนวน 3 ครั้ง, กำรสนับสนุนทำงไกล (Remote support) เช่น กำรสนับสนุนควำม
ช่วยเหลือผ่ำนช่องทำงออนไลน์ หรือทำงโทรศัพท์, กำรสนับสนุนทำงอ้อม (Indirect support) เช่น กำรจัดหำคู่มือกำรใช้งำน
ภำษำไทย กำรให้บริกำรจัดหำสินค้ำตำมคุณลักษณะที่ลูกค้ำต้องกำร, และกำรสนับสนุนผ่ำนตัวแทนหรือศูนย์บริกำร  
(Off-site support) เชน่ กำรสนับสนุนเครื่องส ำรองเพื่อใช้งำนระหว่ำงรอซ่อมแซม หรือรอเปลี่ยนสินค้ำในระยะเวลำประกัน  

ปัญหำในกำรให้บริกำรหลังกำรขำยของบริษัทฯ ที่พบเป็นประจ ำได้แก่ ปัญหำกำรเปลี่ยนผู้ใช้งำนรำยใหม่ตลอดเวลำ
ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรให้ค ำแนะน ำ และให้ค ำปรึกษำ ปัญหำเกี่ยวกับระบบโลจิสติกระหว่ำงจังหวัด โดยเฉพำะจังหวัด
ปลำยทำงที่ต้องใช้เวลำขนส่งนำน และมีรอบส่งของน้อย ส่งผลให้กำรขนส่งสินค้ำล่ำช้ำ และยังมีค่ำใช้จ่ำยสูง เช่น สุโขทัย น่ำน 
อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ อ.แม่สอด จ.ตำก ปัญหำกำรให้บริกำรสินค้ำด่วน สติกเกอร์บำงขนำดต้องใช้เวลำผลิตงำน 7-10 วัน  
ท ำให้มีช่วงเวลำสุญญำกำศระหว่ำงจัดเตรียมสินค้ำก่อนจัดส่ง ส่งผลให้สินค้ำถึงมือลูกค้ำล่ำช้ำ ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้บริษัทฯ  
มีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำกำรให้บริกำรหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงจุดเด่นด้ำนบริกำรให้กับบริษัทฯ และท ำให้ลูกค้ำเกิด  
ควำมพึงพอใจสูงสุด โดยผู้ศึกษำได้สนใจแนวคิดของควำมสัมพันธ์หลังกำรขำย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้ำงควำมเช่ือมั่น 
ให้ลูกค้ำ และเป็นกำรกำรันตีตัวสินค้ำว่ำผู้ซื้อไม่เพียงแต่จะได้สินค้ำ แต่จะยังได้กำรรับประกันหลังกำรขำย หรือบริกำรอื่น
หลังจำกท่ีกำรขำยสิ้นสุดลงเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด และกำรที่ผู้ซื้อกลับมำซื้อสินค้ำและบริกำรนั้นอีกครั้งก็จะเป็น
ตัวช้ีวัดหนึ่งที่ส ำคัญที่บ่งบอกว่ำ ผู้ซื้อมีควำมพึงพอใจในสินค้ำและบริกำร (Gutek et al., 2002) ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมที่เกิด 
หลังกำรขำยจึงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่นอกจำกจะสร้ำงควำมเช่ือมั่นใน 
แบรนด์แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สำมำรถท ำก ำไรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว (Cavalieri et al., 2007)  

กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรหลังกำรขำยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ จึงเป็นกระบวนกำรหนึ่ง  
ที่ส ำคัญในกำรสร้ำงแบรนด์ เนื่องจำกกลไกกำรตลำดที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน ภำยหลังจำกกำรขำยเสร็จสิ้น 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยจะยังไม่สิ้นสุด เนื่องจำกในปัจจุบันลูกค้ำให้ควำมส ำคัญกับ “แบรนด์” และกำรให้บริกำร
หลังกำรขำยมำกกว่ำในอดีต กำรผูกบริกำรไปกับตัวสินค้ำจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส ำคัญในกำรวำงแผนและกำรจัดกำร 
ทำงกำรตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “บริกำรหลังกำรขำย” ซึ่งจัดว่ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำ  
และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร ขณะเดียวกันก็เป็นกำรเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้ำอีกด้วย  

ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจศึกษำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อคุณภำพของกำรบริกำรหลังกำรขำยของ  
บริษัทนิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด เนื่องจำกควำมพึงพอใจของลูกค้ำถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูล  
ในกำรแก้ไข พัฒนำ และปรับปรุงกำรบริกำรหลังกำรขำย เพื่อให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถส่งมอบคุณค่ำของบริกำรที่ลูกค้ำคำดหวัง
หรือเหนือกว่ำให้แก่ลูกค้ำได้ รวมทั้งกำรรักษำระดับกำรให้บริกำร เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
อีกทั้งยังสำมำรถน ำไปใช้วำงแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรแข่งขันให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้อย่ ำง 
เหมำะสมต่อไป 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้ศึกษำใช้แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อคุณภำพกำรให้บริกำรหลังกำรขำย  
ผ่ ำน SERVQUAL Model และใช้ เทคนิคกำรวิ เครำะห์ ช่องว่ ำง  (Gap analysis)  เพื่ อศึกษำระดับควำมพึงพอใจ 
โดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงระดับควำมคำดหวัง และระดับกำรรับรู้ของคุณภำพในกำรให้บริกำรหลังกำรขำยของ  
บริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด ซึ่งประกอบด้วยคุณภำพของกำรให้บริกำร 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของ
บริ ก ำร  (Tangibles) ด้ ำนควำมน่ ำ เ ช่ื อถื อ  ( Reliability) ด้ ำนกำรตอบสนองควำมต้ อ งกำร  ( Responsiveness) 
ด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจ (Assurance) ด้ำนกำรเอำใจใส่ผู้รับบริกำร (Empathy) และครอบคลุมมำตรฐำนในกำรให้บริกำร 
หลังกำรขำย (Aftersales service)  

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตการศึกษา  
ขอบเขตเนื้อหำของกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพของกำรบริกำรหลังกำร

ขำยของบริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด โดยใช้ทฤษฎีคุณภำพของกำรบริกำร และกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของคุณภำพ
กำรให้บริกำรระหว่ำงควำมคำดหวังและประสบกำรณ์ที่ลูกค้ำได้รับ แบบสอบถำมที่ใช้ดัดแปลงจำกหัวข้อค ำถำมคุณภำพงำน
บริกำรของParasuraman และ Cavalieri แบ่งออกเป็น 6 ส่วน จ ำนวนทั้งสิ้น 32 ข้อ ใช้วิธีกำรวัดแบบ Likert scale 

2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรศึกษำดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้ำงแบบสอบถำม   3) เก็ บรวบรวมข้อมูล    
4) วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดท ำและน ำเสนอรำยงำน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ คือผู้ใช้งำนผลิตภัณฑ์โดยตรงของบริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด จ ำนวน  

96 องค์กร ในเขตภำคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้งำนในแผนก ลอจิสติกส์ แผนกคลังสินค้ำและสโตร์ แผนกพัฒนำ
คุณภำพสินค้ำ และฝ่ำยผลิต ที่เคยได้รับบริกำรหลังกำรขำยจำกบริษัทฯ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ  
โดย 1 องค์กรตอบแบบสอบถำมอย่ำงน้อย 1 ชุด ผ่ำนระบบ Google form online ซึ่งสำมำรถใช้วิธีกำรส ำรวจโดยกำรส่ง 
URL ผ่ำนช่องทำง Line ของบริษัท ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย คือกลุ่มลูกค้ำองค์กรของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มรำยชื่อผู้ติดต่อ  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถำมโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรขอรับบริกำรหลังกำรขำยของ

องค์กร ประกอบด้วย ประเภทของบริกำรหลังกำรขำยที่ขอรับบริกำร ขนำดขององค์กร ลักษณะของธุรกิจ จ ำนวนสินค้ำท่ีกลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นเจ้ำของ อำยุกำรใช้งำนของสินค้ำแต่ละชนิด ควำมถี่ในกำรใช้สินค้ำ และจ ำนวนครั้งในกำรขอรับบริกำรหลังกำร
ขำย เป็นต้น เป็นแบบสอบถำมแบบส ำรวจรำยกำร (Check List) ส่วนท่ี 3 ข้อมูลคุณภำพของกำรบริกำร โดยประกอบไปด้วย 
ระดับควำมคำดหวังและประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ของลูกค้ำต่อองค์ประกอบของกำรบริกำรหลั งกำรขำยของบริษัท 
นิปโป โซลู ช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ ( Rating Scale) เริ่มจำกต่ ำมำก  
ไปสู่สูงมำก ประกอบด้วยคุณภำพของงำนบริกำรที่คำดหวัง (Expect quality) และคุณภำพบริกำรที่ลูกค้ำรับรู้ (Perceived 
quality) ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ บริษัทนิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำยเปิด (Open-ended questions ) กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
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(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และสถิติทดสอบ 
Paired-Sample t-Test แบบ 2-Tailed ก ำหนดค่ำนัยส ำคัญ (P value) ที่ระดับ 0.05 (ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95) 

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 35 – 45 ปี และมีกำรศึกษำอย่ำงน้อยในระดับปริญญำตรีมีทักษะควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ อยู่ในขั้นพอใช้ โดยมีเครื่องพิมพ์บำร์โค้ด และสติ๊กเกอร์บำร์โค้ด เป็นประเภทของสินค้ำที่มีผู้ใช้งำนมำก
ที่สุด ปัญหำที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเรียกใช้บริกำรหลังกำรขำยมำกที่สุดถึงร้อยละ 51.85 คือปัญหำเทคนิคด้ำนฮำร์ดแวร์  
หรือตัวเครื่อง รองลงมำเป็นปัญหำเทคนิคด้ำนซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมกำรออกแบบบำร์ โค้ด ปัญหำเกี่ยวกับสติกเกอร์  
และปัญหำเกี่ยวกับหมึกพิมพ์ตำมล ำดับ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความคาดหวังและประสบการณ์ในการรับรู้ต่อคุณภาพของการให้บริการหลังการขาย 
 ผลกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงระหว่ำงระดับควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของกำรบริกำรหลังกำรขำย  
ที่พบว่ำระดับควำมพึงพอใจ “ต่ ำกว่ำ” ระดับควำมคำดหวัง มีจ ำนวนทั้งสิ้น 13 หัวข้อ โดยจัดอยู่ในหมวดคุณภำพของกำร
ให้บริกำร 11 หัวข้อ และมีเพียงหัวข้อเดียวท่ีมีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำระดับควำมคำดหวังอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
ได้แก่ หัวข้อ 21 บริษัทฯ มีกำรป้องกันควำมเสียหำยต่องำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ซึ่งมี ช่องว่ำง -0.23 (p < 0.05)  
ในหมวดมำตรฐำนของกำรให้บริกำรหลังกำรขำย พบว่ำ มีมำตรฐำนของกำรให้บริกำรหลังกำรขำยต่ ำสุด 3 หัวข้อได้แก่  

1) คู่มือหรือวีดีโอสอนกำรใช้งำนท่ีให้มำพร้อมกับสินค้ำ มีเนื้อหำครบถ้วนและเข้ำใจง่ำย  
2) มีลิสต์รำยกำรค ำถำมค ำตอบที่พบบ่อยจำกใช้สินค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถค้นหำวิธีกำรแก้ปัญหำหรือ

ข้อแนะน ำต่ำงๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง  
3) ระยะเวลำที่ลูกค้ำรอช่ำงเทคนิคเข้ำไปให้บริกำรในกำรตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ปัญหำ 

จำกผลกำรศึกษำค้นคว้ำนี้ ท ำให้ผู้ศึกษำได้ทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยได้อย่ำง
ค่อนข้ำงชัดเจน และกำรน ำเอำ Gap analysis มำประยุกต์ใช้ ท ำให้ผู้ศึกษำสำมำรถหำควำมสัมพันธ์ของปัญหำจำกกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำยผ่ำนขั้นตอนต่ำงๆ ที่สัมพันธ์กับกำรเกิดช่องว่ำง (Gap) และสำมำรถหำแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อลดช่องว่ำง
ที่เกิดขึ้นได้  
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ภาพที่ 1 แบบจ ำลองคุณภำพงำนบริกำร (ดัดแปลงจำก Zeithaml, et al, 1990 ) 

 
โดยผู้ศึกษำได้วำงแผนปรับปรุงกำรให้บริกำรหลังกำรขำยของบริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด มุ่งเน้นไปที่

กำรปิดช่องว่ำงต่ำงๆ ทั้ง 5 ช่องว่ำง ดังภำพท่ี 1 ดังนี้ 
ช่องว่างที่ 1 ช่องว่างของข้อมูลทางการตลาด โดยกำร ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรใหม่ในกำรขอรับบริกำร 

หลังกำรขำยใหม่ให้มีรำยละเอียดสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้รับบริกำรต้องกำร และมีกำรจัดระบบของเอกสำรให้ง่ำยต่อกำรน ำมำใช้
งำนของเจ้ำหน้ำที่เทคนิค เพิ่มกำรรับประกันหลังกำรซ่อม เช่น มีกำรรับประกันงำนซ่อมเพิ่มเติมภำยใน 1 เดือน หลังจำกกำร
ซ่อม ปรับปรุงคู่มือหรือ VDO สอนกำรใช้งำน ให้มีควำมเข้ำใจง่ำย หรืออำจต้องเพิ่มภำพประกอบในคู่มือกำรใช้งำน  
มีรำยกำรค ำถำม , ค ำตอบ ที่พบบ่อยจำกกำรใช้งำนสินค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ ค้นหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำด้วยตัวเองได้ง่ำยขึ้น 
โดยอำจเผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ เช่น Facebook Youtube Line 

ช่องว่างที่ 2  ช่องว่างของมาตรฐานที่ก าหนด โดยกำร กำรจัดอบรมให้แก่พนักงำนในเรื่อง Service mind  
และกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ ให้เกิดรูปแบบกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงมำตฐำนใหม่ของกำรท ำงำน และส่งผลให้เกิด
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำมำกที่สุด สร้ำงระบบกำรติดตำม ตรวจสอบกำรแก้ไขปัญหำของลูกค้ำในแต่ละกระบวนกำร  
เพื่อให้ลูกค้ำรับรู้ถึงควำมใส่ใจ และควำมคืบหน้ำของปัญหำในกำรเข้ำมำรับบริกำร กำรก ำหนดให้มี Response time service 
เป็นตัวช้ีวัดในกำรให้บริกำร เพื่อแสดงออกถึงบริษัทฯ มีควำมตระหนักถึงปัญหำของลูกค้ำที่ต้องแก้ไขอย่ำงทันท่วงที  
ขยำยช่วงเวลำในกำรให้บริกำร เพื่อให้ครอบคลุมในช่วงเวลำที่ลูกค้ำสะดวก 

ช่องว่างที่ 3 ช่องว่างของการให้บริการ โดยกำร มีกำรให้ลูกค้ำประเมินกำรให้บริกำรของพนักงำนทุกครั้ง  
เน้นย้ ำให้พนักงำน หรือเจ้ำหน้ำที่เทคนิค ปฏิบัติตำมแนวทำงหรือนโยบำยในกำรให้บริกำรที่บริษัทก ำหนด และต้องแจ้งควำม
คืบหน้ำให้ลูกค้ำทรำบเป็นระยะอย่ำงจริงจัง เช่น กำรแจ้งช่วงระยะเวลำเข้ำซ่ อม กำรอธิบำยถึงสำเหตุปัญหำที่เกิดขึ้น  
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และแจ้งทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวแก่ลูกค้ำ ตลอดจนควำมเสี่ยง และค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกรณีต่ำงๆ หำกต้องมีกำร  
ส่งซ่อม ส่งเคลม หรือเปลี่ยนอะไหล่ พัฒนำควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญของพนักงำนในกำรประเมินปัญหำหน้ำงำน  
และสำมำรถให้รำยละเอียดต่ำงๆ กับลูกค้ำได้ สำมำรถกะระยะเวลำแก้ปัญหำได้อย่ำงแม่นย ำ และระบุช่วงเวลำที่คำดว่ำ  
จะแล้วเสร็จให้ลูกค้ำทรำบอย่ำงรวดเร็ว เน้นย้ ำพนักงำนว่ำไม่ให้สัญญำ หรือให้กำรรับประกันต่อปัญหำที่ช่ำงเทคนิคหน้ำงำน  
ไม่สำมำรถประเมินหรือแก้ไขได้ หรืออยู่นอกเหนือควำมสำมำรถ โดยให้ส่งต่อทันที และจัดหำเครื่องส ำรองให้กับลูกค้ำ  
หำกลูกค้ำต้องกำร 

ช่องว่างที่ 4 ช่องว่างของการสื่อสาร โดยกำร พัฒนำระบบกำรสื่อสำรระหว่ำงลูกค้ำ และบริษัท ให้ครบวงจร
มำกขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่ ก่อนขอรับบริกำร ระหว่ำงที่มีกำรให้บริกำร และหลังจำกที่มีกำรให้บริกำร โดยมีทั้งกำรสื่อสำร 
ทั้ง 2 รูปแบบ ท้ังด้ำนวำจำ และกำรสื่อสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ลูกค้ำ และบริษัทมีควำมเข้ำใจในปัญหำตรงกัน  
และลดควำมผิดพลำดจำกกำรสื่อสำรทั้งจำกตัวพนักงำนเอง และกำรตีควำมที่แตกต่ำงกันออกไปของลูกค้ำ มีกำรทบทวน
ปัญหำของลูกค้ำก่อน และหลังเข้ำซ่อม เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ำยเข้ำใจตรงกัน โดยเฉพำะข้อมูลด้ำนเทคนิคของอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน
กำรสื่อสำรผิดพลำด กำรจัดส่งหรือจัดหำอะไหล่ผิดโมเดล  

ช่องว่างที่ 5 ช่องว่างของด้านคุณภาพการบริการ โดยกำรก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรหลังกำร
ขำยรำยไตรมำส เพื่อเป็นกำรติดตำมผลระดับควำมพึ งพอใจของลูกค้ำ และประเมินควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำ  
และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีภำยในบริษัท ให้รำงวัลเมื่อผลกำรประเมินเป็นที่น่ำพอใจ  
เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่พนักงำน และเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนเห็นควำมส ำคัญในกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ดีและมี
มำตรฐำนแก่ลูกค้ำ 

บริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด สำมำรถที่จะน ำผลกำรศึกษำนี้ไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของปัญหำ เพื่อเพ่ิมระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ำต่อประสบกำรณ์กำรได้รับบริกำรหลังกำรขำย และเป็นกำร
เสริมจุดแข็งของบริษัท เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำและเพิ่มลูกค้ำใหม่ในอนำคต  

การอภิปรายผลการศึกษา 

จำกผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพในกำรให้บริกำรหลังกำรขำยของบริษัท นิปโป โซลูช่ัน  
(ไทยแลนด์) จ ำกัด พบว่ำระดับควำมคำดหวังและประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ต่อคุณภำพกำรบริกำร และมำตรฐำนของกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำยในมิติต่ำงไม่ได้แตกต่ำงกันมำกนัก  

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมีกำรแยกวิเครำะห์ตำมช่วงอำยุ พบว่ำ ช่วงอำยุของผู้รับบริกำรที่ต่ำงกันมีผลต่อระดับของควำม
คำดหวังและประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ต่อคุณภำพกำรบริกำร และมำตรฐำนของกำรให้บริกำรหลังกำรขำยซึ่งค่อนข้ำงแตกต่ำง
กันในหลำยประเด็น โดยผู้ตอบแบบสอบถำมในกลุ่มอำยุ 25 – 35 ปี จะมีควำมคำดหวังต่อคุณภำพของกำรบริกำรด้ำนควำม
น่ำเช่ือถือ ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำร และด้ำนกำรเอำใจใส่ผู้รับบริกำร ที่สูงกว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มอำยุ 36 – 45 
ปี อย่ำงเห็นได้ชัด ขณะที่ประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก จึงท ำให้คะแนนช่องว่ำงในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม
อำยุน้อยมำกกว่ำ ส่งผลต่อระดับควำมพึงพอใจที่ลดลง ซึ่งแนวโน้มดังกล่ำวเป็นไปในทำงเดียวกัน เมื่อพิจำรณำแยกตำม  
ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือต่ ำกว่ำจะมีระดับควำม
คำดหวังต่อคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ค่อนข้ำงสูงแต่ก็มีระดับของประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก  
จึงท ำให้คะแนนช่องว่ำงไม่ห่ำงกันมำก ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีมีควำมพึงพอใจใน
ประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ที่ต่ ำกว่ำ จึงท ำให้คะแนนช่องว่ำงมำกกว่ำ โดยเฉพำะในด้ำนกำรเอำใจใส่ผู้รับบริกำร เช่นเดียวกันกับ
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ผลกำรวิเครำะห์แยกตำมต ำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม  ซึ่งพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมในกลุ่มผู้บริหำรจะมีระดับ 
ควำมคำดหวังต่อคุณภำพของกำรบริกำรค่อนข้ำงสูงในทุกๆ  ด้ำน ขณะที่ประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ ไม่ดี เท่ำที่ควร  
ท ำให้ควำมพึงพอใจต่อบริกำรหลังกำรขำยในผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มผู้บริหำรไม่ดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถำม
ในกลุ่มพนักงำนท่ัวไป  

และเมื่อผู้ท ำกำรศึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์แยกตำมประเภทของธุรกิจ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมในกลุ่มธุรกิจบริกำร
มีระดับควำมคำดหวังต่อคุณภำพของกำรบริกำรต่ ำกว่ำระดับของประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ เมื่ อ เทียบกับกลุ่ม  
ผู้ตอบแบบสอบถำมในกลุ่มธุรกิจพำณิชย์ โดยเฉพำะในด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ
และ ด้ำนควำมมั่นใจ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์นี้สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ปัญญำวุฒิ ถมยำวิทย์ (2552) และมุกดำฉำยแสน
เมือง (2553) ซึ่งพบว่ำควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรนั้นจะแตกต่ำงกันไปตำมบริบทของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ซึ่งจะให้ระดับควำมส ำคัญต่อประเด็นต่ำงๆ ในมุมมองที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรหลังกำรขำย 
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องก ำหนดกิจกรรมในกำรบริกำรหลังกำรขำยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำยให้
ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้ำแต่ละกลุ่มมีควำมพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลังกำรขำย และมำตรฐำน
ในกำรให้บริกำรหลังขำย ซึ่งจัดเป็นปัจจัยหลักในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำ และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กับบริษัท 
ขณะเดียวกันก็เป็นกำรเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้ำอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ  

จำกกำรศึกษำ พึงพอใจของลูกค้ำต่อคุณภำพกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ของ บริษัท นิปโป โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด มีข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1) ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในธุรกิจที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยเป็นแบบ “สินค้ำ – บริกำร” 
นอกจำกควำมประทับใจต่อคุณภำพของตัวสินค้ำที่จะต้องมีเป็นพื้นฐำนแล้ว กำรให้บริกำรเพิ่มเติมที่ผู้ซื้อสินค้ำจะได้รับ
หลังจำกกำรน ำสินค้ำไปใช้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญที่จะสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้ลูกค้ำ และเป็นกำรันตีว่ำผู้ซื้อจะได้รับบริกำรอื่น
เพิ่มเติม หลังจำกกำรขำยสิ้นสุดลงและกำรที่ผู้ซื้อกลับมำซื้อสินค้ำนั้นอีกครั้ง ก็จะเป็นอีกตัวช้ีวัดที่ส ำคัญที่บ่งบอกว่ำผู้ซื้อมี
ควำมพึงพอใจทั้งในตัวสินค้ำและบริกำร ดังนั้นกำรศึกษำเพิ่มเติมในกลุ่มลูกค้ำเก่ำที่ตัดสินใจกลับมำซื้อสินค้ำและบริกำรซ้ ำอีก
ครั้งหนึ่ง จะช่วยประเมินระดับควำมเช่ือมั่นในแบรนด์ และจะช่วยให้บริษัทสำมำรถวำงแผนกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมในระยะ
ยำวได้  

2) ในกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรหลังกำรขำยนั้น ยังไม่มีโมเดลทำงธุรกิจใดที่สำมำรถอธิบำยกระบวนกำร
รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยได้อย่ำงละเอียดและเฉพำะเจำะจง โดยโมเดลทั่วไปที่นิยมน ำมำใช้คือโมเดล 
ที่น ำเสนอโดย Cavalieri และ Brun (2006) ซึ่งผู้ศึกษำได้น ำมำประยุกต์ใช้ในแบบสอบถำม หำกในอนำคตมีกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยได้อย่ำงละเอียดมำกกว่ำ และมีประสิทธิภำพมำกกว่ำก็จะท ำให้แก้ปัญหำและปรับปรุง
คุณภำพในกำรบริกำรหลังกำรขำยได้อย่ำงตรงประเด็นมำกกว่ำ  

3) ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อคุณภำพของกำรบริกำร ควำมคำดหวัง และประสบกำรณ์ในกำรรับรู้ พบว่ำมีควำม
แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถำม และลักษณะของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงไปของสภำพ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันเป็นจุดเปลี่ยนเข้ำสู่กำรตลำดแบบดิจิตอล และออนไลน์ กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่จะเป็นบริกำรทำงออนไลน์ และลักษณะของกลุ่มลูกค้ำรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมกำรซื้อท่ีเปลี่ยนไป ท ำให้บริษัทต้องมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพของกำรบริกำรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำเพื่อรองรับยุคสมัยและกลุ่มลูกค้ำท่ีเปลี่ยนไป 
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