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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผูศ้ ึกษาได้เป็ นปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดั
จาหน่ายและติดตั้งสายไฟ สายโทรศัพท์ บริ ษทั มีการดาเนินงานภายในบริ ษทั คือ การขายงานให้กบั
โครงการหมู่บา้ นจัดสรร และบริ ษทั เครื อข่ายโทรศัทพ์บา้ น เช่น TOT , TRUE เป็ นต้น ต้น ซึ่งการ
จัดจาหน่ายสิ นค้าของทางบริ ษทั จะใช้พนักงานขาย ฝ่ ายขายของบริ ษทั จะต้องมี

ขั้นตอน การจัด

จาหน่ายสิ นค้า และการบริ การหลังการขายที่ดี
โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สาหรับระบบบริ หารงาน บริ ษทั ได้มี
มาตรการควบคุมคุณภาพของสิ นค้าและบริ การทุกขั้นตอน โดยมี QC หรื อหน่วยตรวจคุณภาพ เมื่อ
ติดตั้งแล้วเสร็ จ เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและการบริ การต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ น
หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของเรา ที่จะให้บริ การที่ดี และสิ นค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลกระทบด้านต่างๆไม่วา่ จะเป็ น ทางด้านเศรษฐกิจ ในสถาบันการเงินต่างๆ
พากันปล่อยสิ นเชื่อในอัตราที่ลดลงเนื่องจากการชะลอตัว ทาให้บริ ษทั คู่คา้ มีงานน้อยลง ผลกระทบ
เหล่านี้ ส่ งผลในลักษณะลูกโซ่ ในด้านของแรงงานแม้วา่ จะมีสถาบันการศึกษาจะมีหลักสู ตรที่
สนับสนุน แต่เนื่องจากเนื้องานต้องการความละเอียด ความชานาญ พร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสม
มาเป็ นเวลานาน ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลด้านลบแก่ธุรกิจเป็ นอย่างมาก
จากการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลา

4 เดือน พบว่าในลูกค้าหลายๆราย มีการกลับมาซื้ อ

สิ นค้ากับทางร้านอย่างเนื่อง และลูกค้าส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในสิ นค้าและการบริ การในระดับ
ปานกลาง-มาก
ดังนั้นทางผูป้ ฏิบตั ิงาน

ได้มีการเสนอกลยุทธ์ขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์เปลี่ยนคู่แข่งเป็ นคู่คา้

เนื่องจากทางบริ ษทั มีการเปิ ดให้บริ การ และมีชื่อเสี ยงมานานเราจึงเสนอให้ขยายตลาดโดยให้บริ ษทั
ที่อยูใ่ นธุ รกิจสายเดียวกับเราให้มารับวัสดุจากเรา เนื่องจากเรามีการจาหน่ายวัสดุในราคาที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ
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ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่ รับงาน-จนเสร็จงานของ บริษัท โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียงิ่ จากัด
รับงาน

สารวจสถานที่

ส่ งแผนงาน / แบบงาน

รับเช็ค

การออกรหัส / ใบสั ญญาว่าจ้ าง

วางบิล

ปฏิบัติงาน

ส่ งเอกสารคิดเงิน

รอใบสั่ งซื้อออก

รู ปที่ 4.1
ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่ รับงาน-จนเสร็จงานของ บริษัท โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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จากรู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน ตั้งแต่รับงานจนเสร็ จของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด โดยมี 9 ชั้นตอนในตารงดังนี้
4.1.1 รับงาน
ทางบริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จะมีการรับงานจากบริ ษทั True และ TOT
เพราะว่าบริ ษทั ได้รับความไว้วา่ งใจจากทั้ง 2 บริ ษทั นี้ จึงมีการดิวงานหรื อส่ งต่องานให้กบั บริ ษทั โอ
เวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ได้รับไปทาต่อ หรื อแม้แต่ทาง บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด ยังรับงานที่นอกเหนือจากทั้ง 2 บรัษทั นี้ส่งต่อมาให้ ด้วยการหาลูกค้าเอง เช่น โครงการ
บ้านจัดสรร โครงการคอนโดมิเนียม ติดตั้งเสาไฟฟ้ า ติดตั้งสายไฟฟ้ าใหม่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สายเคเบิ้ล เป็ นต้น
4.1.2 สารวจสถานที่
เมื่อได้รับงานแล้ว ทางบริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จะส่ งพนักงาน
ออกไปดูหน้างานจริ ง เพื่อมาประเมินผลว่าควรใช้สินค้าแบบใด และขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะกับ
งานที่ได้รับมา เช่น การติดตั้งสายอินเตอร์ เน็ต จะต้องติดตั้งด้วยสาย LAN เป็ นต้น
4.1.3 ส่ งแผนงาน / แบบงาน
เมื่อเห็นหน้างานและประเมินผลแล้วว่า ควรใช้สินค้าแบบใด ขนาดเท่าใด

ทาง

บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จะจัดทาแ ผนการทางาน หรื อแบบของงาน ให้กบั
บริ ษทั ที่วา่ จ่ายและลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
4.1.4 การออกรหัส / ใบสั ญญาว่าจ้ าง
เมื่อส่ งแผนงานหรื อแบบงานให้กบั บริ ษทั ที่วา่ จ่ายแล้ว และทางบริ ษทั ที่วา่ จ่ายหรื อ
ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาตอบตกลงแล้ว ทางบริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จะทาการออก
รหัสหรื อใบสัญญาว่าจ้าง
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4.1.5 ปฏิบัติงาน
เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ทางบริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ก็จะ
ส่ งพนักงานลงพื้นที่ปฏิบตั ิงาน

เพื่อทาการติดตั้งให้กบั บริ ษทั ที่จ่ายหรื อลูกค้าจนแล้วเสร็ จตาม

สัญญาที่ตกลงกันเอาไว้
4.1.6 รอใบสั่ งซื้อออก
หลังจากที่ปฏิบตั ิงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ที่วา่ จ่ายหรื อลูกค้า จะมา
ตรวจสอบงานว่าตรงตามแผนงานและแบบงานหรื อเปล่า ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดทางบริ ษทั

โอเวอร์ซี

เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จะทาการแก้ไขทันทีจนกว่าบริ ษทั ที่วา่ จ่ายหรื อลูกค้าที่จ่ายจะพึงพอใจ
แต่ถา้ ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อปั ญหาใดๆ ทางบริ ษทั ที่วา่ จ่ายหรื อลูกค้าที่จ่ายจะออกใบสั่งซื้ อ และ
ส่ งกลับมาให้กบั บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ต่อไป
4.1.7 ส่ งเอกสารคิดเงิน
หลังจากได้รับ ใบสั่งซื้ อ แล้ว ทางบริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จะ
จัดทาการส่ งเอกสารคิดเงินไปยังบริ ษทั ที่วา่ จ่ายหรื อลูกค้าที่วา่ จ่ายงานเข้า
4.1.8 วางบิล
หลังจากที่ส่งเอกสารคิดเงินไปแล้ว ทางบริ ษทั ที่วา่ จ่ายหรื อลูกค้าที่วา่ จ่าย จะ
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย เพื่อดูวา่ ตกลงตามสัญญาหรื อไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วตรงตามสัญญา ทางผูท้ ี่วา่
จ่ายจะทาวางบิลหรื อออกบิลใบเสร็ จให้กบั ทางบริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
4.1.9 รับเช็ค
เมื่อได้วางบิลใบเสร็ จทางบริ ษทั ที่วา่ จ่ายหรื อลูกค้าที่วา่ จ่าย จะออกเช็คให้กบั ทาง
บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด เพื่อจะนาเช็คไปขึ้นเงินต่อไป
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การบริหาร/การจัดการ
4.2 โครงสร้ างองค์ กร ประกอบด้วยงานหลักดังนี้
4.2.1 ด้านการบริ หาร รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี จัดซื้ อ บุคคล ธุ รการ ดูแลความสะอาด
ของร้าน ต้อนรับลูกค้า และบริ หารงานทัว่ ไป
4.2.2 ด้านการก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก่อสร้างตามที่ตกลงกันกับลูกค้า
4.2.3 ด้านการตลาด และการประเมินราคา มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อหาลูกค้ารวมถึง
การจัดทาสัญญาและการแบ่งงวดงานเพื่อเก็บเงินจากลูกค้า
4.3 การขายงาน
บริ ษทั มีการดาเนินงานภายในบริ ษทั คือ การขายงานให้กบั โครงการหมู่บา้ นจัดสรร และ
บริ ษทั เครื อข่ายโทรศัทพ์บา้ น เช่น TOT , TRUE เป็ นต้น จึงมีการติดต่อขายงานกับบริ ษทั ดังกล่าว
โดยจะใช้พนักงานขาย เพื่อขายงานทาสัญญาและตกลงเรื่ องราคากัน

4.4 ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
4.4.1 วางระบบการขายสิ นค้าและบริ การ อย่างเป็ นระบบที่ใช้ในบริ ษทั ทั้งหมด
4.4.2 การจัดทาใบการทาสัญญาซื้ อขายสิ นค้า
4.4.3 การรวบรวมข้อมูลใบสั่งสิ นค้า ,ใบแจ้งหนี้ มาทาใบเบิกสิ นค้าจากคลังสิ นค้ามาจัด
สิ นค้าเพื่อทาการติดตั้งสิ นค้า
4.4.4 การรับสิ นค้าของลูกค้า และเอกสารยืนยันการรับสิ นค้าจากลูกค้า
4.4.5 การวางบิลให้ระบบลูกหนี้และติดตามเก็บเงินสิ นค้าจากลูกค้าเมื่อระยะที่กาหนด
4.4.6

เก็บชาระเงินลูกค้าเมื่อถึงวันครบกาหนดการชาระเงินของลูกค้าในแต่ละครั้ง
4.4.7 ติดตามผลความพึงพอใจและคุณภาพของสิ นค้า
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4.5 ปัญหาทีพ่ บในขณะปฏิบัติงาน
4.5.1 การขนส่ งสิ นค้าทาได้ยากลาบาก เนื่องจากสิ นค้ามีขนาดใหญ่
4.5.2 ชิ้นส่ วนเสี ยหายระหว่างการขนส่ ง เกิดจากการกระแทกระหว่างการขนส่ ง อาจมีการ
ผลิตใหม่แต่นอ้ ยมาก ต้องแก้ปัญหาโดยทาการจัดวางให้ดีและเสริ มแผ่นยางรองรับ
4.5.3 ติดตั้งสิ นค้าผิดสเป็ คเนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการสื่ อสาร

4.6 ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรคของ
บริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
4.6.1 จุดแข็งและจุดอ่ อน
จุดแข็ง
1. ผูป้ ระกอบกิจการ ดาเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี จึงมีความรู้เชี่ยวชาญในด้าน
สายเคเบิ้ล
2. ด้วยชื่อเสี ยงที่สั่งสมมาเป็ นเวลานาน ทาให้เป็ นที่เชื่อถือแก่ลูกค้า
3. มีซพั พลายเออร์ ที่เป็ นพันธมิตรกับทางร้าน ทาให้การจาหน่ายหรื อนาเข้าผลิตภัณฑ์มี
ความต่อเนื่อง การมีสินค้าคงคลังเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่ อน
1. การขาดแคลนช่างผูช้ านาญ เพราะงานต้องใช้ความละเอีดพร้อมกับประสบการณ์ของ
ช่าง ซึ่ งปั จจุบนั ช่างรุ่ นใหม่ยงั คงขาดความรอบคอบ
2. ใช้เงินทุนหมุนเวียนสู ง อาจทาให้มีเงินทุนสารองไม่มีเพียงพอ
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โอกาสและอุปสรรค
โอกาส
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ผูป้ ระกอบกิจการต้องปิ ดกิจการไปเป็ นจานวนมาก จึงทาให้
จานวนคู่แข่งรายใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ ตลาดลดลง
2. การที่สถาบันการเงินปล่อยกูด้ า้ นอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ต่าทาให้มีการ
กระตุน้ การใช้บริ การ
3. กระแสการเปลี่ยนระบบทีวใี นระบบดิจิตอลได้มีการขยายเครื่ อข่ายเป็ นจานวนมาก ทา
ให้บริ ษทั ได้จาหน่ายสาย Cable ได้เป็ นจานวนมาก
4. มีสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจานวนมาก ซึ่ งสร้างโอกาสในการ
ฝึ กฝนหาความรู้ได้มาก
อุปสรรค
1. การที่ สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่อ อาจส่ งผลให้ ธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุ รกิจ
ด้านก่อสร้าง โทรคมนาคม ลดปริ มาณการขยายตัว เหล่านี้เองก็จะส่ งผลกระทบกับธุ รกิจของในสาย
งานเป็ นทอดๆ
2. สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่อทาให้ผปู ้ ระกอบกิจการมีขอ้ จากัดในการรับ
งานก่อสร้าง หรื อขาดแคลนเงินทุนสารองในการนามาหมุนเวียน
3. การก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลา ซึ่ งต้นทุนวัสดุก่อสร้างมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
บางครั้งอาจประสบปั ญหาขาดทุน
4. ความเสี ยหายจากการขนส่ ง หรื อการเคลื่อนย้าย อาจจะเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบด้าน
ต้นทุน
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ข้ อเสนอแนะ
ด้ านการบริหารจัดการ
1. ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในธุ รกิจให้บริ การของตนเอง และติดตามความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
2. ต้องมีความเป็ นผูน้ าและพื้นฐานความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการ
3. ส่ งเสริ มและให้โอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในธุ รกิจในลักษณะแบ่งปั น
ผลประโยชน์จากรายได้
4. ให้ความสาคัญกับการสรรหาและฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
5. ให้ผลตอบแทนและสิ่ งจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้แรงกระตุน้ ในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
6. ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารหรื อเสนอความคิดเห็น มีความรักและภักดีต่อ
องค์กร
7. ดาเนินการให้ถูกต้องต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
8. จัดทาแผนธุ รกิจที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
9. ต้องให้ความสาคัญและเวลากับการบริ หารอย่างใกล้ชิด
ด้ านการตลาดการบริการและสถานทีใ่ ห้ บริการและการบริการ
1. ให้บริ การที่ดีและเป็ นกันเองกับผูม้ าใช้บริ การ
2. อบรมให้พนักงานมีมารยาทในการให้บริ การ
3. ปรับปรุ งรู ปแบบการพิมพ์ให้ดูน่าสนใจ เพื่อจูงใจให้มีผมู ้ าใช้บริ การจานวนมาก
4. สร้างตราหรื อเครื่ องหมายเพื่อให้ลูกค้าระลึกถึงและจดจาได้ง่าย
5. สร้างมาตรฐานด้านการให้บริ การและอัตราค่าบริ การ
6. ควรขยายตลาดจากคูแ่ ข่ง
สถานทีใ่ ห้ บริการ
1. ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัย และอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
2. สร้างความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูว้ า่ จ้าง และ ผูร้ ับจ้าง
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การส่ งเสริมการขาย
1. ทาป้ ายโฆษณาหน้าสถานบริ การให้สะดุดตา
2. ทาโปรชัวร์ แผ่นพับ แนะนาบริ การ แจกแก่กลุ่มเป้ าหมาย
3. ลงโฆษณาในสื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง เป็ นต้น
4. ทาแบบสอบถามความพึงพอใจและติดตามผล
ด้ านบัญชีและการเงิน
1. ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายประจามากเกินไป
2. มีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระหนี้มากเกินไป
3. บริ หารการเงินอย่างเหมาะสมให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสู ง
4. นากาไรจากการดาเนินงานเป็ นเงินทุนสารองหรื อสาหรับการขยายธุ รกิจ
5. แยกบัญชีระหว่างธุ รกิจและส่ วนตัวเพื่อสามารถควบคุมและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของธุ รกิจได้ถูกต้อง
6. ควรจัดทางบการเงินให้ถูกต้อง
7. นาระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานและลดค่าใช้จา่ ยด้านแรงงาน
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การประเมินความพึงพอใจตัวสิ นค้ าและบริการหลังการขายระหว่างเดือนมีนาคม

–

มิถุนายน 2557 โดยแสดงตารางรายระเอียด แต่ ละเดือนตามเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ กาหนด3ระดับดังนี้
0-1 เท่ากับ น้ อย
1-2 เท่ากับ ปานกลาง
2-3 เท่ากับ มาก
4.7 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ
วันที่ 10-31/ มีนาคม/2557

No.
รายชื่อบริษัท
1 หจก. กฤษณี กรุ๊ ป
บริ ษทั พี โอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอคเซสโซรี
2 จากัด
3 บริ ษทั ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จากัด
4 บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . อิมเมจ จากัด
5 บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด
6 บริ ษทั มาสเตอร์ เมกเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
7 บริ ษทั สเปซ มีเดีย จากัด
8 บริ ษทั คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด
9 บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
10 บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
สรุ ป

ระดับความพึง ระดับความพึง
พอใจสิ นค้า พอใจการบริ การ
(มาก=3 ปานกลาง=2 น้อย=1)
3 2 1 3 2 1


























4 5

1



7

3

รู ปที่ 4.1 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ เดือน มีนาคม

0
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าความพึงพอใจหลังการใช้สินค้า โดยสารวจในเดือนมีนาคม 2557
สรุ ปได้ค่าเฉลี่ย ( x) เท่ากับ 2.3 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ มาก ตามเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจในตัวสินค้ าและบริการหลังการขายของบริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
และพบว่าความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 2.7 โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก

38

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ
วันที่ 1-30/เมษายน/2557

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อบริษัท
บริ ษทั เอซิ ส โปรเฟสชัน่ นัล เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั เคลาด์ ครี เอชัน่ จากัด
บริ ษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด
บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด
บริ ษทั คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
บมจ. ไทยบริ ติชซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)
ล็อกซเล่ย ์ ไวร์ เลส Co., Ltd.
บริ ษทั สยาม (8888) จากัด
บริ ษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จากัด
บริ ษทั พี โอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอคเซสโซรี
11 จากัด
12 บริ ษทั ทีเคซิสเต็ม จากัด
สรุ ป

ระดับความพึง ระดับความพึง
พอใจสิ นค้า พอใจการบริ การ
(มาก=3 ปานกลาง=2 น้อย=1)
3 2 1 3 2 1



















5








6

1



6

5

1

รู ปที่ 4.2 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ เดือน เมษายน
จากตารางที่ 4.2 พบว่าความพึงพอใจหลังการใช้สินค้า โดยสารวจในเดือนเมษายน 2557
สรุ ปได้ค่าเฉลี่ย ( x) เท่ากับ 2.3 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ มาก ตามเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจในตัวสินค้ าและบริการหลังการขายของบริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
และพบว่าความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 2.4 โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ
วันที่ 1-31/พฤษภาคม/2557
ระดับความพึง ระดับความพึง
พอใจสิ นค้า พอใจการบริ การ
(มาก=3 ปานกลาง=2 น้อย=1)
No.
รายชื่อบริษัท
3 2 1 3 2 1
1 บริ ษทั คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด


2 บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)


3 บมจ. ไทยบริ ติชซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) 

4 บริ ษทั ทีเคซิสเต็ม จากัด


5 บริ ษทั เอซิ ส โปรเฟสชัน่ นัล เซ็นเตอร์ จากัด


6 บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด


7 บริ ษทั แอคคูเรต โซลูชนั่ จากัด


8 บริ ษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จากัด


9 บริ ษทั ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จากัด


10 บริ ษทั โตโยต้าสยามออโต้ซาลอนยูสคาร์ จากัด
 
11 บริ ษทั ซีดีจี ไมโครซิสเต็มส์ จากัด
 

สรุ ป 4 5 2 8
2 2

รู ปที่ 4.3 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ เดือน พฤษภาคม
จากตารางที่ 4.3 พบว่าความพึงพอใจหลังการใช้สินค้า โดยสารวจในเดือนพฤษภาคม 2557
สรุ ปได้ค่าเฉลี่ย ( x) เท่ากับ 2.1 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ มาก ตามเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจในตัวสินค้ าและบริการหลังการขายของบริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
และพบว่าความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 2.7 โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ
วันที่ 1-27/มิถุนายน/2557

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อบริษัท
บริ ษทั ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จากัด
บริ ษทั โตโยต้าสยามออโต้ซาลอนยูสคาร์ จากัด
บริ ษทั ศูนย์ประมวลผล จากัด
บริ ษทั คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด
บริ ษทั เคลาด์ ครี เอชัน่ จากัด
หจก. กฤษณี กรุ๊ ป
บริ ษทั สยาม (8888) จากัด
บริ ษทั ทีเคซิสเต็ม จากัด
สรุ ป

ระดับความพึง ระดับความพึง
พอใจสิ นค้า พอใจการบริ การ
(มาก=3 ปานกลาง=2 น้อย=1)
3 2 1 3 2 1















7

1

0




6

2

0

รู ปที่ 4.4 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการ เดือน มิถุนายน

จากตารางที่ 4.4 พบว่าความพึงพอใจหลังการใช้สินค้า โดยสารวจในเดือนมิถุนายน 2557
สรุ ปได้ค่าเฉลี่ย ( x) เท่ากับ 2.8 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ มาก ตามเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจในตัวสินค้ าและบริการหลังการขายของบริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
และพบว่าความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 2.7 โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก
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การประเมินความพึงพอใจตัวสิ นค้ าและบริการหลังการขายระหว่างเดือนมีนาคม

–

มิถุนายน 2557 โดยแสดงตารางรายระเอียด มีเกณฑ์ รวมของทุกเดือนดังนี้
เกณฑ์ กาหนด3ระดับดังนี้
0-1 เท่ากับ น้ อย
1-2 เท่ากับ ปานกลาง
2-3 เท่ากับ มาก

ความพึงพอใจ
เดือน

ตัวสิ นค้ า

การบริการหลังการขาย

2557

2.3

2.7

เมษายน 2557

2.3

2.4

พฤษภาคม 2557

2.1

2.7

มิถุนายน 2557

2.8

2.7

รวม

9.5

10.5

เฉลีย่

2.38

2.63

มีนาคม

รู ปที4่ .5ตารางแสดงระดับความพึงพอใจสิ นค้ า/ระดับความพึงพอใจการบริการรวม 4 เดือน
จากการสารวจทั้ง4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน (10 มีค.-27มิย.2557)พบว่าความพึง
พอใจหลังการใช้สินค้า โดยรวม
สรุ ปได้ค่าเฉลี่ย ( x) เท่ากับ 2.38 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ มาก ตามเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจในตัวสินค้ าและบริการหลังการขายของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด
และพบว่าความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของ บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ทเวิร์ค เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 2.63 โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก

