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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี 

จำกัด จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร และจำแนกตามลักษณะธุรกิจ 2) ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการ

ของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนกตามดานบุคลากร ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และดานกระบวนการ

ในการใหบริการ และ3) ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทำธุรกิจของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด กับระดับ

ความพึงพอใจ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือลูกคาบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 330 คน เลือก

กลุมตัวอยางโดยใชวิธีไมคำนึงถึงความนาจะเปน ใชแบบสอบถามเก็บขอมูล สถิติใชวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คา

รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test, One-Way ANOVA และ Pearson Correlation พบวา 1) ระดับ

ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด โดยรวมอยูในระดับสูงมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.220 

Std. เทากับ 0.446  เพศ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระดับรายได ลักษณะของกิจการแตกตางกัน ความพึงพอใจ

ไมแตกตางกัน สวนประเภทธุรกิจ และขนาดของกิจการแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติระดับ 0.05 2) ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนกตามดานบุคลากร 

ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และดานกระบวนการในการใหบริการ โดยดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.522 Std. 

เทากับ 0.602 ดานกระบวนการในการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.073 Std. เทากับ 0.669 และดานการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.065 Std. เทากับ 0.659 3) ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทำธุรกิจของ

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด กับระดับความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับต่ำที่สุด (r = 0.147) อยางมีนัยสำคัญทาง



สถิติระดับ 0.01 ขอเสนอแนะ : บริษัทควรใหความสำคัญกับลูกคากลมุที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ำเพื่อเพิ่มความพึง

พอใจใหสูงขึ้น 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจของลูกคา บริการ บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด 

Abstract 

 The objectives were to study: 1) the level of satisfaction of customers using the services of 

Similan Technology Co., Ltd. was classified by demographic factors and business type, 2) the level 

of satisfaction classified by personnel, effective communication, and the service processes, and 3) 

the correlation between the duration of doing business for the company and Similan Technology 

Co., Ltd. and the level of satisfaction. This was quantitative research. The population consisted of 

330 customers of Similan Technology Co., Ltd. The sample group was selected by non-proability 

sampling. Using a questionnaire to collect data. The statistics used to analyze the data were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, One-Way ANOVA, and Pearson Correlation. 

It was found that 1) the level of satisfaction of customers who use the services of Similan Technology 

Co., Ltd. was at high, the mean was 7.220, standard deviation (S.D.) = 0.446, the gender, education 

level, job position, income level, and nature of business were different, the satisfaction level were 

not different, but the business types and sizes were different, the satisfaction were different, 2) 

customer satisfaction classified by personnel, the mean was 7.522 (S.D. = 0.602), effective 

communication, the mean was 7.065 (S.D. = 0.659), and the processes of providing services, the 

mean was 7.073 (S.D. = 0.669), 3) the correlation between the duration of the company's relationship 

with Similan Technology Co., Ltd. and the level of overall satisfaction level was at the lowest level 

(r = 0.147) with a statistical significance level of 0.01. Suggestions: the company should pay more 

attention to the customers who had the low satisfaction score according to increase satisfaction. 

Keywords: Customer satisfaction, service, Similan Technology Co., Ltd. 

บทนำ 

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด เปนบริษัทที่ใหบริการดานการออกแบบโปรแกรมในการบริหาร

จัดการคลังสินคาทั่วไปที่ใชในการรับสินคา จัดเก็บสินคา และเบิกสินคาสนับสนุนการใชระบบบารโคด โดย

รองรับอุปกรณเครื่องอานบารโคด และยังมีบริการอื่นๆอีก อาทิ บริการออกแบบเว็บไซต พัฒนาเว็บไซต 

บริการจดโดเมนและเชาโฮสติ้ง และออกแบบกราฟฟกอีกดวย ทางบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด ไดรับคำติ

เตียนจากลูกคามาโดยตลอด จึงประเมินปญหาที่เกิดขึ้น และมีการปรับการทำงานพนักงานโดยการวัดผลจาก 

KPI เพื่อผลลัพธของงานใหเปนที่พึงพอใจของลูกคามากที่สุด ผูวิจัยปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินกับบริษัท 



สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จึงเกิดเปนแรงจูงใจการทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิ

ลัน เทคโนโลยี จำกัด วาความพึงพอใจอยูในระดับใดและคนหาวาปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากดานบุคลากร ดาน

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หรือดานกระบวนการในการใหบริการเพื่อการปรับปรุงการบริการใหเปนที่พึง

พอใจของลูกคา และเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาแกผูสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจของบริษัทอื่นๆ ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนก

ตามปจจัยประชากรศาสตร และจำแนกตามลักษณะธุรกิจ 

2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนก

ตาม ดานบุคลากร ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และดานกระบวนการในการใหบริการ  

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทำธุรกิจของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด กับ

ระดับความพึงพอใจ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

1) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด 

2) เมื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด ฝายการตลาด

สามารถ นำขอมูลไปใชในการวางแผนการทำงานได 

3) เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี 

จำกัด และขอมูลสวนบุคคล 

ขอบเขตของงานวิจัย  

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที ่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด ตั ้งแตเดือน

กุมภาพันธ 2565 – มีนาคม 2565 โดยใชประชากรกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี 

จำกัด จำนวน 330 คน ประกอบดวย ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ และพนักงาน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด เปนการ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ และวิเคราะหประมวลผลขอมูลโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย  



การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) เปนการวิเคราะห และ

บรรยายขอมูลของกลมุตัวอยางโดยคารอยละ การแจกแจงความถี่ ใชอธิบายปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระดับรายได และปจจัยลักษณะธุรกิจ ไดแก ลักษณะของกิจการ ประเภทธุรกิจ 

ขนาดของกิจการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชอธิบายความพึงพอใจของลูกคาในดานบุคลากร ดานการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และดานกระบวนการในการใหบริการ และอัตราสวนใชอธิบายปจจัยลักษณะธุรกิจ 

ไดแก ระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ และใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เปนการ

วิเคราะหคาสถิติที่คำนวณไดจากโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ T-Test เพื่อวิเคราะห

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม ในสมมติฐานที่ 1 เพศแตกตางกัน ทำใหมีความพึงพอใจไม

แตกตางกัน ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน (One way ANOVA) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ของตัวแปรที่มากกวา 2 กลมุ ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ จะทดสอบความแตกตางรายคู เพื่อ

วิเคราะหความแตกตางนั้นเกิดขึ้นระหวางกลุมใดโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ในสมมติฐานท่ี 2 

– 7  และใชสถิติวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสนั (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร ทดสอบแบบหางเดียว (1 tail) วามีความสัมพันธกันหรือไม ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ในสมมติฐานที่ 8  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร พบวาระดับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของ

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.220 Std. เทากับ 0.446 อยูในระดับสูง กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 57.90 คาเฉลี่ยอยูที่ 7.212 อยูในระดับสูง มี

ระดับการศึกษาปริญญาตร ีจำนวน 224 คน คิดเปนรอยละ 67.90 คาเฉลี่ยอยูท่ี 7.197 อยูในระดับสูง ทำงาน

ในตำแหนงงานพนักงาน จำนวน 251 คน คิดเปนรอยละ 76.10 คาเฉลี่ยอยูที่ 7.218 อยูในระดับสูง และมี

ระดับรายไดที่ตำ่กวา 20,000 บาท จำนวน 177 คน คิดเปนรอยละ 53.60 คาเฉลี่ยอยูท่ี 7.210 อยูในระดับสูง 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยลักษณะธุรกิจ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนบริษัทจำกัด จำนวน 280 

คน คิดเปนรอยละ 84.80 คาเฉลี่ยอยูที่ 7.211 อยูในระดับสูง ดำเนินธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจแบบซื้อมา

ขายไป จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 60.60 คาเฉลี่ยอยูท่ี 7.200 อยูในระดับสูง เปนกิจการขนาดกลาง (ทุน 

21- 200 ลานบาท) จำนวน 179 คน คิดเปนรอยละ 54.20 คาเฉลี่ยอยูที่ 7.162 อยูในระดับสูง และระยะเวลา

ในการทำธุรกิจกับบริษัทฯมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน 

เทคโนโลยี จำกัด อยูในระดับต่ำที่สุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด พบวา

ดานบุคลากรมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคาเฉลี่ยอยูที่ 7.522 อยูในระดับสูง รองลงมาเปนดานกระบวนการใน



การใหบริการ ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 7.073 อยูในระดับสูง และดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 7.065 อยูในระดับสูงตามลำดับ เม่ือความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของ

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนกรายขอคำถาม พบวาความพึงพอใจของลูกคาดานบุคลากรขอเจาหนาท่ี

มีความรูดานผลิตภัณฑ มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคาเฉลี่ยอยูที่ 7.642 อยูในระดับสูง รองลงมาเปนขอ

เจาหนาที่มีการตอบสนองตอการรองเรียนของลูกคา ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 7.524 อยูในระดับสูง 

ขอเจาหนาที่มีความกระตือรือรน ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 7.490 อยูในระดับสูง และขอเจาหนาท่ี

พูดจาสุภาพ ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 7.430 อยูในระดับสูงตามลำดับ ความพึงพอใจของลูกคาดาน

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขอบริษัทสามารถวิเคราะหปญหาของลูกคาที่แจงเขามาไดอยางถูกตอง มีระดับ

ความพึงพอใจสูงสุดคาเฉลี่ยอยูที่ 7.209 อยูในระดับสูง รองลงมาเปนขอบริษัททำการรวมขอมูลบันทึกคำถาม

ของลูกคาไดอยางถูกตอง ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 7.081 อยูในระดับสูง ขอบริษัทติดตอประสานงาน

ใหขอมูลกับทีมโปรแกรมเมอร เพื่อแกไขปญหาไดอยางครบถวน ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 6.993 อยู

ในระดับคอนขางสูง และขอบริษัทใหคำแนะนำตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูท่ี 

6.975 อยูในระดับคอนขางสูงตามลำดับ ความพึงพอใจของลูกคาดานกระบวนการในการใหบริการขอสามารถ

เขาถึงบริการของบริษัทไดงาย เชนการติดตอผานทางโทรศัพท ทางอีเมล มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคาเฉลี่ย

อยูที่ 7.351 อยูในระดับสูง รองลงมาเปนขอบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณระบบขอมูลอยางเพียงพอในการบริการ 

ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 7.130 อยูในระดับสูง ขอบริษัทมีการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ระดับความ

พึงพอใจคาเฉลี่ยอยูที่ 6.915 อยูในระดับคอนขางสูง และขอบริษัทมีการติดตามความคืบหนาของงาน เชนแจง

สถานะของงานใหทานทราบอยู เสมอ ระดับความพึงพอใจคาเฉลี ่ยอยูที่ 6.897 อยูในระดับคอนขางสูง

ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทำธุรกิจของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด 

กับระดับความพึงพอใจ พบวาระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา

ที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด อยางมีนยัสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะหสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ

กับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนกรายดาน พบวาระยะเวลาใน

การทำธุรกิจกับบริษัทฯไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับดานบุคลากร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แต

ระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯมีความสัมพันธเชิงบวกกับดานดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 และระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯมีความสัมพันธเชิงบวกกับดาน

กระบวนการในการใหบริการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แตผลวิเคราะหขอมูลสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ

กับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมลิัน เทคโนโลยี จำกัด โดยรวมพบวา ระยะเวลาในการทำ



ธุรกิจกับบริษัทฯมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี 

จำกัด อยูในระดับต่ำที่สุด อยางมนีัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 

อภิปรายผล 

 ความพึงพอใจของลูกคาที ่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนกตามปจจัย

ประชากรศาสตร จากผลการวิจัยพบวาเพศแตกตางกัน ทำใหมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน พบวาเพศชายมี

ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด สูงกวาเพศหญิง ซึ่งแตกตางกับงานวิจัย

ของ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคา 

จีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี พบวาเปนเพศหญิงรอยละ 57.55 มีระดับความพึงพอใจสูงกวาเพศ

ชาย รอยละ 42.45 ตามลำดับ ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน พบวาระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัดสูงกวาระดับ

การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา จรัส

พันธ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคา จีเนท โมบาย

เซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี พบวาระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีรอยละ 68.16 ระดับปริญญาตรีรอยละ 

21.22 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 10.62 ตามลำดับ ตำแหนงงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจไม

แตกตางกัน พบวาตำแหนงงานพนักงานมีความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี 

จำกัด สูงกวาตำแหนงงานผูจัดการ และตำแหนงงานผูชวยผูจัดการ ระดับรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ไมแตกตางกัน พบวาระดับรายได 20,000 - 35,000 บาทมีความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิ

ลัน เทคโนโลยี จำกัด สูงกวาระดับรายไดต่ำกวา 20,000 บาท ระดับรายได 35,001 - 45,000 บาท และระดับ

รายได 45,001 บาทขึ้นไป ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของ

ลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคา จีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี พบวารายไดต่ำ

กวา 20,000 บาทรอยละ 76.74 รายได 20,001 - 30,000 บาทรอยละ 15.10 และรายได 30,001 บาทขึ้นไป

รอยละ 8.16 ตามลำดับ  

 ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด จำแนกตามลักษณะของ

กิจการ จากผลการวิจัยพบวาลักษณะของกิจการแตกตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน พบวาลักษณะของ

กิจการรัฐวิสาหกิจ/องคการของรัฐ/ราชการ ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี 

จำกัด สูงกวาลักษณะของกิจการเจาของคนเดียว ลักษณะของกิจการหางหุนสวนจำกัด และลักษณะของ

กิจการบริษัทจำกัด ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ นภสร คชสาร (2547) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอ

การใชบริการของบริษัท ออฟฟศเมท จำกัด พบวาลูกคาที่มีลักษณะของกิจการเปนบริษัทจำกัด รอยละ 90.3 

หางหุนสวนจำกัดรอยละ 4.1 บริษัทมหาชนรอยละ 4.1 และสถานศึกษารอยละ1.5 ตามลำดับ ประเภทธุรกิจ



แตกตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน พบวาประเภทธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการของ

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด สูงกวา ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจแบบซื้อมาขายไป และประเภท

ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทผลิต ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ นภสร คชสาร (2547) ศึกษาเรื่องความ

พึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการของบริษัท ออฟฟศเมท จำกัด พบวาประเภทธุรกิจโรงงานผลิตสินคารอย

ละ 43.9 ธุรกิจบริการรอยละ 31.6 ธุรกิจซื้อมาขายไปรอยละ 23.0 และสถานศึกษารอยละ 1.5 ตามลำดับ 

ขนาดของกิจการแตกตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน พบวาขนาดของกิจการขนาดใหญ (ทุนมากกวา 

200 ลานบาท) สูงกวาขนาดของกิจการขนาดเล็ก (ทุนไมเกิน 20 ลานบาท) และขนาดของกิจการขนาดกลาง 

(ทุน 21- 200 ลานบาท) ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ นภสร คชสาร (2547) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา

ตอการใชบริการของบริษัท ออฟฟศเมท จำกัด พบวาขนาดของกิจการไมเกิน 3,000,000 บาทรอยละ 22.4 

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาทแตไมเกิน 10,000,000 รอยละ 31.4 และบริษัทท่ีมีขนาดของกิจการมากกวา 

10,000,000 บาท ขึ้นไปรอยละ 46.2 ตามลำดับ 

 ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการทำธุรกิจของบริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด กับระดับความพึง

พอใจ จากผลการวิจัย ระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความพึงพอใจ 

เมื่อจำแนกความสัมพันธรายดาน พบวาดานบุคลากร ระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯไมมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับระดับความพึงพอใจ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แตดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความพึงพอใจ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ระดับ 0.01 และดานกระบวนการในการใหบริการ ระยะเวลาในการทำธุรกิจกับบริษัทฯมีความสัมพันธเชิงบวก

กับระดับความพึงพอใจ อยางมีนยัสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 กลุมมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี กลุมมีรายได 35,001-45,000 กลุมบริษัทขนาดกลาง มีความ

พึงพอใจนอยกวากลุมอื่นๆ ในเรื่องการแนะนำตอบขอซักถาม และการติดตามความคืบหนาของงาน บริษัทฯ

ควรใหความสำคัญกับกลุมขางตน เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคาใหสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ใชการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม เพื่อความแมนยำสมบูรณมากยิ่งขึ้น

การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยวิธีอื่น เชน การสัมภาษณ การสนทนากลุม เพื่อใหได

ขอมูลท่ีหลากหลาย 
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