
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับงานบริการหลงัการขายของบริษทัอะแวร์
คอร์ปอเรชัน่จ  ากดัผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาท าการศึกษาคน้ควา้
และไดป้ระมวลความรู้ โดยครอบคลุมเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relations Management) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบับริการหลงัการขาย (After Sale Service) 
 2.4 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
2.1    แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อดิศกัด์ิ อนันนบั (2540) ได้อา้งถึงแนวคิดของ Kate Beham และ Diana Holmes ไวว้่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการจดัเตรียมข้อมูลข่าวสารในระบบ
ส านกังานไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งในดา้นของประสิทธิภาพในการท างาน การผลิตและการลดงานเอกสาร
โดยเฉพาะในส านักงานท่ีมีขนาดใหญ่ มีจ านวนคนปฏิบติังาน และมีขอ้มูลข่าวสารเป็นจ านวนมาก 
เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถท าใหเ้ราไดใ้ชข้อ้มูลท่ีมีการจดัเก็บ และสามารถเรียกออกมาใชไ้ดอ้ยา่งมี
ระบบ 

 
ชุมพล ศฤงคารศิริ (2537) รายงานว่าในการจัดท าระบบสารสนเทศข้ึนมานั้ น จะต้องมี

คุณสมบติัของระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม ส าหรับใชป้ระโยชน์ในกระบวนการวางแผนและก าหนด
นโยบาย ดงัน้ี 

1) ความถูกตอ้ง (Correct) สารสนเทศท่ีดีควรมีความถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถวดัเป็นปริมาณตวัเลขได้
โดยเป็นอตัราส่วนของสารสนเทศท่ีถูกตอ้งกบัจ านวนสารสนเทศท่ีผลิตข้ึนทั้งหมดในช่วงเวลาหน่ึง 
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2) ความสมบูรณ์ (Complete)  ในบางคร้ังผูบ้ริหารจะตดัสินใจไดไ้ม่แน่นอน เพราะสารสนเทศท่ีใช้
ในการสนับสนุนการตดัสินใจต่อเร่ืองนั้นๆ ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นสารสนเทศต้องมีความครบถ้วนจึง
น ามาใชป้ระโยน์ได ้

3) ทนัต่อเหตุการณ์ (Up to date) สารสนเทศท่ีจะถูกประมวลผลให้ทนัต่อการใชป้ระโยชน์ซ่ึงไม่
จ  าเป็นว่าจะตอ้งมีการประมวลผลทุกคร้ังท่ีมีการเก็บขอ้มูล เพราะจะท าให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย และ
สารสนเทศท่ีท าออกมาอาจมากเกินความจ าเป็นดงันั้นจึงควรท่ีจะรวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็นงวดๆ และจึง
จดัท าเป็นรายงานประจ างวด เพื่อท่ีผูบ้ริหารจะไดน้ าสารสนเทศท่ีไดไ้ปช่วยในการตดัสินใจ 

4) ความกะทดัรัด (Concise) บางคร้ังการพยายามผลิตสารสนเทศท่ีให้รายละเอียดมากเพื่อความ
สมบูรณ์ของสารสนเทศนั้นๆ อาจท าให้ผูบ้ริหารตอ้งเสียเวลาคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ฉะนั้นในการ
ผลิตสารสนเทศควรท่ีจะค านึงถึงความกะทดัรัด ของสารสนเทศท่ีผลิตข้ึนทั้งหมดในช่วงเวลาหน่ึง 

5) ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ (user Requirement) สารสนเทศจ านวนไม่น้อยท่ีผลิตออกมา
บ่อยคร้ังไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงท าให้สารสนเทศนั้นมีคุณค่านอ้ยลง สารสนเทศท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชน้ั้น จะตอ้งเป็นสารสนเทศท่ีสามารถส่ือความหมายให้เกิดการกระท าความรู้และ
ความเขา้ใจต่อผูบ้ริหาร 

นิตยา เจรียงประเสริฐ (2543)  การพฒันาระบบสารสนเทศ โดยทัว่ไปจะด าเนินตามขั้นตอน
ต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นวงจรของการพฒันา (System Development life Cycle- SDLC) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้
กนัมานานแบ่งขั้นตอนของการพฒันาไดเ้ป็นขั้นตอนใหญ่ๆ 5 ขั้นตอน คือ 

1)  ขั้นการศึกษาและใหค้  าจ  ากดัความของระบบ (System Definition) เป็นกระบวนการท่ีบ่งบอกวา่
อะไรเป็นปัญหาท่ีแทจ้ริง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระบบใหม่ท่ีจะน ามาใชน้ั้นจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหานั้น 

2) ขั้นการวิเคราะห์ระบบ ( System Analysis) เป็นกระบวนวิเคราะห์ปัญหาอยา่งละเอียดเพื่อจะได้
มีความเขา้ใจท่ีดีข้ึน ในขอบเขต ความเป็นไปได้ และลักษณะของส่ิงท่ีต้องการจากระบบใหม่ท่ีจะ
พฒันา 

3) ขั้นการออกแบบและเขียนโปรแกรม (System design and Programming ) เป็นกระบวนการท่ี
แปลงความตอ้งการระบบ (System Requirement) ใหเ้ป็นส่ิงท่ีจะน าไปเขียนโปรแกรมได ้

4) ขั้นการทดสอบระบบและการน าระบบไปใช้ (System testing and Implementation) 
กระบวนการทดสอบจะช่วยให้ผูใ้ช้มัน่ใจวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนนั้นจะสามารถท างานไดอ้ย่างท่ีตอ้งการ
หรือคาดหวงัไว ้และการน าระบบไปใชจ้ะมีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของระบบท่ี
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พฒันาข้ึนมา ดงันั้นควรท่ีจะมีการวางแผนท่ีรอบคอบ ตอ้งค านึงถึงวิธีการท่ีจะน าระบบไปใชท่ี้แตกต่าง
กนัดงัน้ี 

   Parallel Conversion เป็นการน าระบบใหม่ไปใชข้ณะท่ียงัใชร้ะบบเก่าเหมือนเดิมจนกวา่
ระบบใหม่จะท างานไดอ้ยา่งดีโดยไม่มีขอ้ผดิพลาด วธีิน้ีใชไ้ดดี้กบัระบบท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร
อยา่งมาก หากเกิดจอ้ผดิพลาดของระบบจะมีผลเสียต่อองคก์ร 

  Direct Cut-Over  เป็นการน าระบบใหม่เขา้มาแทนท่ีระบบเดิม วธีิน้ีเหมาะกบัระบบงานท่ีมี
ขนาดเล็ก หรือไม่ใช่ระบบท่ีส าคญัมากกบัธุรกิจท่ีมีผลต่อการด าเนินงานประจ าวนั 

  Pilot Study เป็นการน าระบบใหม่มาใชเ้พียงบางหน่วยเท่านั้นจนกวา่จะมองเห็นวา่ระบบใหม่
ใชง้านไดจึ้งจะน าไปใชท้ั้งองคก์ร 

  Phased Conversion เป็นการน าระบบใหม่ไปแทนท่ีระบบเก่าเพียงบางส่วน ใชเ้ฉพาะการ
จดัการสินคา้คงคลงั เป็นตน้ 

5) ขั้นการบ ารุงรักษาระบบ (System maintenance) เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้เช่ือมัน่วา่ระบบนั้น
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
 
2.2   แนวคิดเกีย่วกบัลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Relations Management) 
2.2.1  หลกัการของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
กิตติ สิริพลัลภ(2548) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ คือกระบวนการจดัการของธุรกิจ
ในการสร้างความสัมพนัธ์ กบัลูกคา้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้ รักษาลูกคา้ไวแ้ละสร้างก าไรสูงสุดจากลูกคา้ 
2.2.2  ขั้นตอนในการท าการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2546) ไดใ้หร้ายละเอียดขั้นตอนการบริการงานลูกคา้สัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1)   การวิเคราะห์ลูกคา้ โดยท่ีจะตอ้งทราบเสียก่อนวา่ลูกคา้ของเราเป็นใครและจดัอยูใ่นระดบั 
Traders หรือระดบั Customers  

2)  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด มีการแสวงหาขอ้มูลทางการตลาด  และจะตอ้งสร้าง
ระบบขอ้มูลการตลาดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

3)  การแบ่งส่วนตลาด ก าหนดตลาดเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ โดยจะตอ้งมีการ
แบ่งประเภทของกลุ่มลูกคา้แล้วจึงจดัโปรแกรมลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกคา้กลุ่ม
นั้นๆ มีความรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ และดูน่าสนใจมากกวา่ท่ีจะจดัเหมือนกนัหมด 
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4)  การจดัท าแผนภาพตลาดเป็นการจัดล าดับความส าคัญของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าควรให้
ความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มใดเป็นอนัดบัแรก ๆ และรองลงมา 

5)  การน าแผนการตลาดไปปฏิบติัใชซ่ึ้งอยา่งไรก็ตามทั้งหมดจะมีแนวโนม้ประสบความส าเร็จถา้
ทั้งฝ่ายบริษทัผูผ้ลิตกบัลูกคา้เป้าหมายมีความไวว้างใจกนัและการผกูมดัซ่ึงกนัและกนั 

 
2.3   แนวคิดเกีย่วกบับริการหลงัการขาย (After Sale Service) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541) ไดใ้หร้ายละเอียดของคุณภาพการใหบ้ริการดงัน้ี 

1) การเขา้ถึงลูกคา้ (Access) บริการท่ีให้กบัลูกคา้ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้นเวลา สถานท่ีแก่
ลูกคา้ คือไม่ใหลู้กคา้ตอ้งคอยนาน ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมอนัแสดงถึง ความสามารถของการเขา้ถึงลูกคา้ 

2) การติดต่อส่ือสั่งการ(Communication) มีการอธิบายอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย 
3) ความสามารถ(Competence) บุคลากรท่ีใหบ้ริการตอ้งมีความช านาญและมีความรู้ความสามารถ

ในงาน 
4) ความมีน ้ าใจ(Courtesy) บุคคลากรตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีความเป็นกนัเองมี

วจิารณญาณ 
5) ความน่าเช่ือถือ(Credibility) บริษทัและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความ

ไวว้างใจในบริการ โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 
6) ความไวว้างใจ(Reliability) บริการท่ีใหก้บัลูกคา้ตอ้งมีความสม ่าเสมอและถูกตอ้ง 
7) การตอบสนองลูกคา้(Responsiveness) พนกังานจะตอ้งให้บริการและแกปั้ญหาแก่ลูกคา้อย่าง

รวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
8) ความปลอดภยั(Security) บริการท่ีใหต้อ้งปราศจากอนัตราย ความเส่ียงและปัญหาต่างๆ 
9) การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั(Tangible) บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจะท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึง

คุณภาพของบริการดงักล่าวได ้
10)  การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้(Understanding/Knowing Customer) พนกังานตอ้งพยายามเขา้ใจถึง

ความตอ้งการของลูกคา้ และใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
 

โมเดลคุณภาพของการบริการ(Service quality model) Parasuraman, Zeithaml and Berry ได้
ก าหนดโมเดลคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงเน้นความตอ้งการท่ีส าคญัโดยเน้นการส่งมอบคุณภาพการ
ใหบ้ริการท่ีคาดหวงัซ่ึงเป็นสาเหตุใหก้ารส่งมอบบริการไม่ประสบความส าเร็จ ดงัรูป 2.1 
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รูป 2.1  โมเดลคุณภาพของการบริการ 

 
ช่องว่างท่ี 1 (GAP1)   ช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของผูบ้ริโภคและการรับรู้ในการจดัการของ
ผูบ้ริโภค ถา้ฝ่ายจดัการไม่สามารถสร้างการรับรู้ท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ก็จะเกิดช่องวา่งน้ีข้ึน 
ช่องว่างท่ี 2 (GAP2)   ช่องวา่งระหวา่งการรับรู้จากการจดัการ และลกัษณะคุณภาพการให้บริการ ฝ่าย
จดัการอาจจะแกไ้ขความตอ้งการของเคา้ท่ีรับรู้ แต่ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานการท างานเฉพาะอย่าง เช่น
ผูบ้ริหารบอกพนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วแต่ไม่ไดบ้อกระยะเวลาไว ้
ช่องวา่งท่ี 3 (GAP3)   ช่องวา่งระหวา่งลกัษณะคุณภาพการให้บริการและการส่งมอบบริการพนกังานท่ี
ไม่ได้รับการฝึกอบรมจะไม่สามารถท างานให้สอดคล้องกับมาตรฐานท าให้เกิดความขดัแยง้กับ
มาตรฐาน 
ช่องวา่งท่ี 4 (GAP4)  ช่องว่างระหวา่งการส่งมอบบริการและการติดต่อส่ือสารภายนอก ความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภคไดรั้บผลกระทบจากตวัแทนและการโฆษณาของบริษทั  
ช่องวา่งท่ี 5 (GAP5)  ช่องวา่งระหวา่งบริการท่ีรับรู้และบริการท่ีคาดหวงั ช่องวา่งน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภค
ไดว้ดัการท างานของบริษทัและไม่เป็นไปตามคาดหวงั 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541) ไดอ้ธิบายหลกัการใชค้วามคาดหวงัของลูกคา้เพื่อเป็นมาตรฐาน
ในการพิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการ มีหลกัค าถามส าหรับผูบ้ริหารดงัน้ี 

1) เราพยายามสร้างภาพท่ีเป็นจริงในการให้บริการลูกคา้หรือไม่  ค  าถามน้ีเพื่อตรวจสอบข่าวสาร
การส่งเสริมการตลาด เพื่อการเปิดรับข่าวสารของลูกคา้ การส่ือสารระหวา่งพนกังานท่ีให้บริการลูกคา้
และมีค ามัน่สัญญากบัลูกคา้ โดยประเมินผลกระทบจากความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อราคา 

2) การให้บริการเป็นการให้ความส าคญัอันดับแรกในบริษัทหรือไม่  บริษทัมุ่งให้พนักงาน
ให้บริการท่ีเช่ือถือดว้ยวิธีการท่ีมีประสิทธิผลเชิงตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้หรือไม่ พนกังาน
ของบริษทัไดรั้บการฝึกอบรม และใหร้างวลัจากการใหบ้ริการหรือไม่ 

3) บริษทัมีการส่ือสารกบัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่ 
4) บริษทัท าให้ลูกคา้ประทบัใจในระหวา่งท่ีมีการให้บริการหรือไม่ พนกังานของบริษทัไดค้  านึง

วา่กระบวนการส่งมอบบริการ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ไดห้รือไม่ บริษทัมีขั้นตอนท่ี
สร้างความเป็นเลิศในระหวา่งการใหบ้ริการหรือไม่ 

5) พนกังานไดร้ะลึกถึงปัญหาการใหบ้ริการวา่เป็นโอกาสท่ีจะสร้างความประทบัใจหรือถือวา่เป็น
การรบกวนจากลูกคา้หรือไม่ เรามีการจดัเตรียมและกระตุน้พนกังานเพื่อให้กระบวนการการให้บริการ
เป็นเลิศข้ึนหรือไม่ 

6) บริษทัมีการประเมินและปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้
อยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ บริษทัมีระดบัการใหบ้ริการท่ีสม ่าเสมอหรือไม่บริษทัไดเ้พิ่มระดบัการให้บริการท่ี
ดีข้ึนหรือไม่โดยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เร่ืองมาตรฐานระดบัสูง (High standard) บริการท่ีดีท่ีสุดจะตอ้ง
ก าหนดมาตรฐานด้านการให้บริการระดบัสูง ระบบเพื่อติดตามการให้บริการ ระบบเพื่อแก้ปัญหา
ขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การตอบสนองความพึงพอใจทั้งของพนกังานและของลูกคา้ 

 
2.4  วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

กิตติ สุนทรีรัตน์ (2545)  ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศงานบริการลูกคา้ของบริษทั
ซีรีน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าน าเขา้จากต่างประเทศมีสาขาอยูต่่างจงัหวดั 
และผูท่ี้ออกไปปฏิบติังานไม่ทราบขอ้มูลเพื่อให้บริการลูกคา้ จึงท าให้ไม่สามารถตอบค าถามหรือแกไ้ข
ปัญหาลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที ทางบริษทัจึงไดมี้แนวคิดในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย
สนับสนุนงานบริการลูกค้าให้กับทางวิศวกรของบริษัทให้สามารถท าได้ทุกท่ี ทุกเวลาในการ
ประสานกนัระหวา่งพนกังานกบับริษทั 
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 สมศกัด์ิ เตชพิพฒันกุล (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ของ
บริษทั เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีการเก็บ
ขอ้มูลการซ้ือขายโดยใช้ไมโครซอฟท์เอกเซล เม่ือมีการธุรกิจไดข้ยายตวัข้ึนท าให้การเก็บแบบเดิมไม่
รองรับและมีการแข่งขนัการใหบ้ริการท่ีรุนแรง จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาบริหาร
จดัการ เพื่อให้สามารถจดัการขอ้มูลออนไลน์และสามารถท ารายงานเพื่อใช้ในการตดัสินใจไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที 

สถาพร ทรวงแสวง(2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโรงเรียน
และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของโรงเรียนภาษาจีนศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่   เป็นสถาบนัท่ีด าเนินธุรกิจ
ประเภทเฟรนไชส์ให้บริการดา้นการสอนภาษาจีนกลาง แก่นกัเรียน นกัศึกษาและผูส้นใจ ดว้ยจ านวน
ผูเ้รียนท่ีมีจ านวนมากข้ึนท าให้ขอ้มูลหลกัเช่น ขอ้มูลลงทะเบียน ขอ้มูลการจองชั้นเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก็บ
ในรูปแบบของเอกสาร คน้หาขอ้มูลยาก มีความไม่ต่อเน่ืองของขอ้มูลการใหบ้ริการ เน่ืองจากมีพนกังาน
ท่ีดูแลหลายท่าน จึงไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโรงเรียนและการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ซ่ึง
จะช่วยลดปัญหา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 
 สุเชฎฐ์ ศิริวฒันากุล (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการหลงัการ
ขายของร้านคอมพิวเตอร์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  พบวา่มีผูใ้ห้บริการมีกลยุทธ์ของแผนการตลาด
แตกต่างกนัออกไปและคาดวา่การใชก้ลยุทธ์ทางดา้นการให้บริการหลงัการขายจะท าให้ธุรกิจไดรั้บผล
ตอบรับท่ีดีข้ึน โดยศึกษาจากจ านวนร้าน คอมพิวเตอร์ 12 ร้าน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูบ้ริโภค 200 คน ท่ีมี
คอมพิวเตอร์ใชง้านส่วนตวั โดยแบ่งเป็นประชาชนทัว่ไป 100 คน และนกัเรียน นกัศึกษา 100 คน โดย
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS-PC+ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกจากการ
รับประกนัสินคา้หลงัการขายและการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี 

สงกรานต ์อินขนั (2550)  ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับระบบจดัเก็บ และ 
ซ่อมบ ารุง วสัดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของบริษทัไทย-อะมาดิอุส เซาทอี์สตเ์อเชีย จ ากดั   มุ่งเนน้ศึกษา
และพฒันาส าหรับระบบจดัเก็บและซ่อมบ ารุง วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวบรวมขอ้มูลการแจง้ปัญหา
ของลูกคา้ตวัแทนจ าหน่าย  และศึกษาอุปสรรค ปัญหา ขอ้จ ากดัต่างๆ  เพื่อลดขั้นตอนในการด าเนินการ 
และเพื่อพฒันาระบบงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ จากผูบ้ริหารและพนักงานทดสอบและ
ประเมินการท างาน 32 คน  


