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บทคดัย่อ 
 

             รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่
ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั และเพื่อเปรยีบเทยีบ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อคุณภาพการใหบ้รกิารส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั จ าแนก
ตามอายุ เพศ ระดบัการศกึษา และสถานะ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้คอืผู้ใช้บรกิาร
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั จ านวน 400 คน วธิกี าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบใช้ความไม่น่าจะ
เป็น ใชว้ธิกีารเลอืกสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) และไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล น าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใช้สถติิวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชร้อ้ยละ (Percentage) ใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานเป็นการ
วเิคราะห์สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การทดสอบ t-test และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance)ทดสอบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตจิะใช้วธิกีารทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวธิขีอง  Scheffe ก าหนด
ค่าสถติอิยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05       
             ผลการวจิยัปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการบรกิารของส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงัจ าแนกรายด้าน พบว่า เพศ ระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอต่อการ
ใหบ้รกิารของส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แต่อายุ และสถานะที่แตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงัไมแ่ตกต่างกนั  
            
ค าส าคญั : การบรกิาร, ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร, ส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั

                                           
1  นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
2  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ภาควชิาอุตสาหกรรมการบรกิาร คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 

                    This independent research report and research article aimed to study the 
factors affecting the satisfaction of service users of the Trang office for Skill 
Development. and to compare the service users' satisfaction with the service quality of 
the Trang office for Skill Development, classified by age, gender, educational level and 
status. The sample group used in this study was 400 people using the Trang office for 
Skill Development. How to define an improbable sample Using a quota sampling 
method and the exact population is unknown. by using questionnaires as a tool to 
collect data The data were analyzed by using descriptive statistics, percentages, mean 
and standard deviation, and hypothesis testing using Inferential Statistics. These were 
the t-test and one-way analysis of variance. The statistically significant difference was 
tested using the Scheffe method for the double difference test. statistically significant at 
the .05 level.  
                  The results of research on factors affecting service satisfaction of the 
Trang Office for Skill Development, at the statistical significance of .05 level, found that 
gender, education level However, different age and status will have the same 
satisfaction with the services of the Trang Office for Skill Development. 
 
Keywords : Service, Customer satisfaction, Trang office for Skill Development 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
            ในปจัจบุนั เป็นยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็เตม็ไปดว้ยการแข่งขนัไม่ว่าจะเป็น
ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร หรือภาวะเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบ           
ต่อการประสบความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์การ ส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั       
ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐั โดยรูปแบบการบรหิารงานและบุคลากรจะต้องอยู่ในกรอบปฏบิตัขิอง
ระเบยีบราชการ ซึ่งก่อให้เกิด ความล่าช้า และความไม่คล่องตัวในการขบัเคลื่อนพอสมควร    
จงึนับว่าเป็นจุดด้อยของการบริหารงานราชการ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว       
และเตม็ไปดว้ยการแขง่ขนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศเช่นน้ี 
            เนื่องจากปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจเป็นการหาความเชื่อมัน่ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอ
การให้บริการของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  ท าให้ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะศึกษา       
โดยเปรยีบเทยีบตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และสถานะของผู้ใช้บรกิารในปจัจุบนั ทัง้นี้ผล
การศกึษาท าให้สามารถทราบถงึปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ
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ผู้ใช้บริการได้ถูกต้อง และเพื่อเป็นการวางแผนด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการบริการด้านสาธารณะเพื่อสนองตอบต่อ
ผูใ้ช้บรกิารตามนโยบายรฐับาล “ไทยแลนด์ 4.0” และขบัเคลื่อนการบรกิารเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอยา่งแทจ้รงิต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
    1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั 
             2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อคุณภาพการใหบ้รกิารส านักงาน
พฒันาฝีมอืแรงงานตรงั จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และสถานะ  
 
ค าถามการวิจยั  
           1. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัของผูใ้ชบ้รกิาร
อยูใ่นระดบัใด? 
           2.  เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และสถานะ มผีลต่อความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัหรอืไม่? 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
          สมมติฐานที่ 1     ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั แตกต่างกนั 
          สมมติฐานที่ 2  ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั แตกต่างกนั 
           สมมตฐิานที ่3  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ของส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั แตกต่างกนั 
           สมมตฐิานที่ 4  ผู้ใช้บรกิารที่มสีถานะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั แตกต่างกนั 
 
นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ 
         1. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถงึ ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจติใจ
ของมนุษยท์ีไ่ม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่างไร 
ถา้คาดหวงัหรอืมคีวามตัง้ใจมากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดจีะมคีวามพงึพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มอาจผดิหวงัหรอืไมพ่งึพอใจเป็นอยา่งยิง่ เมือ่ไมไ่ดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไว้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสิง่ทีต่ ัง้ใจไวว้่าจะมมีากหรอืน้อย  
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             2. คณุภาพการบริการ หมายถงึ ความสอดคลอ้งกนัของความต้องการของผูร้บับรกิาร 
หรอืระดบัของความสามารถในการใหบ้รกิารทีต่อบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารอนัท าให้
ผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจจากบรกิารทีเ่ขาไดร้บั 
            3. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้มาติดต่อขอใช้บรกิาร สถานประกอบกิจการ นักเรยีน 
นกัศกึษาและบุคคลภายนอกทัว่ไป 
            4. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั
เกี่ยวกบัภารกจิในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ จดัเก็บสารสนเทศและให้บรกิารสารสนเทศ   
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
           5. ปัญหาและอปุสรรค หมายถงึ สิง่ทีข่ดัขวางทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ไดร้บัการตอบสนอง
ในสิง่ทีต่อ้งการได ้
           6. ส านักงานพฒันาฝีมือแรงงานตรงั หมายถึง ส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั   
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานราชการในจงัหวดัตรงั 
           7. เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. เพศชาย      
2.เพศหญงิ 
          8. อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนับอายุเต็มปีปฏิทินจนถึงปี            
ที่ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 5 ช่วง คอื 1. น้อยกว่า 20 ปี  2. 20 - 30 ปี 3. 31 - 40 ปี       
4. 41 – 50 ปี 5. 50 ปีขึน้ไป 
        9. ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น      
3 ระดบั คอื 1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี2. ปรญิญาตร ี3. สงูกว่าปรญิญาตร ี
        10.  สถานะ  หมายถึง สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 สถานะ              
คอื 1. นกัเรยีน/นกัศกึษา 2. สถานประกอบกจิการ 3. บุคคลภายนอก 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
         1. ได้ทราบระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารต่อคุณภาพของการให้บรกิารที่มต่ีอ
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั 
         2. ได้ทราบปญัหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอคุณภาพของการให้บรกิาร
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั 
         3. ได้แนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาบรกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั     
ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

          การศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงั ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี้  
              กติตพิฒันา อนิทรนิโลดม (2544) ไดศ้กึษา เรื่องความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอ
การให้บรกิารของเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตังิานด้านทะเบยีนราษฎร และบตัรประชาชน ศกึษาเฉพาะ
กรณสี านกังานเขตคลองเตย พบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีใ่น
ระดบัมาก 
              วิจติรา ชัยชนะ (2545) ได้ศึกษา เรื่องความพึงพอใจของผู้รบับริการที่มีต่อการ
ให้บรกิารของส านักงานสรรพากร อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน ผลการวจิยัว่า ความพึง
พอใจมากที่สุดดา้นเจา้หน้าที่ คอื เจา้หน้าทีใ่ห้บรกิารต้อนรบั โดยมอีธัยาศยัไมตร ีด้านบรกิาร 
คอืใหบ้รกิารโดยเสมอภาคแก่ผูร้บับรกิารทุกคน ดา้นอาคารสถานทีค่อื ส านักงานมกีารปรบัปรุง
อุณหภูมิและแสงสว่างพอเพียง เก้าอี้ส าหรบันัง่พักผ่อนให้พอเพียงส าหรบัประชาชน ด้าน
เครือ่งมอืเครือ่งใชค้อืแบบฟอรม์ต่าง ๆ มคีวามเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูร้บับริการ 
              เพียรผจง รวงผึ้ง (2545) ได้ศึกษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารสาธารณะของเทศบาลต าบลจอมพลเจา้พระยา อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง พบว่า
ภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารสาธารณะของเทศบาลจอมพลเจา้พระยาใน
ระดบัปานกลาง โดยมคีวามพงึพอใจดา้นการบ ารุงศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และ
วฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ในระดบัค่าเฉลีย่สงูสุด  
             วัชราภรณ์ จันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ใช้บรกิารสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์จงัหวดันครสวรรค์เพื่อการออกก าลงักายและพกัผ่อน
หย่อนใจผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มคีวามพงึพอใจต่อการจดับรกิารส่วนสาธารณะโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยประชาชนทีม่เีพศและโรคประจ าตวัต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการ
จดับรกิารส่วนสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกนัแต่ประชาชนที่มอีายุอาชพีและรายได้ต่างกนัมี
ความพงึพอใจต่อการจดับรกิารสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั 
             สุพร นวลตรฉี ่า (2546, บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของ
ประชาชนในการใหบ้รกิารดา้นงานทะเบยีนราษฎรส านกังานทะเบยีนทอ้งถิน่ เทศบาลเมอืงขลุง 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ประกอบดว้ยรายไดต่้อเดอืนและการรบัรูเ้กี่ยวกบัการใหบ้รกิารทัง้ 5 ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารด้านอาคารสถานที่ ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านการบรหิารกิจการ
บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ีและดา้นนวตักรรมหรอืแผนการบรกิารใหม่ๆ ของเทศบาล 
            เจนดา รตันพานี (2548) ไดศ้กึษา เรื่องความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอระบบและ
กระบวนการให้บรกิารกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก มีทศันคติต่อระบบ
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ราชการอยูใ่นระดบัปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารกรุงเทพมหานครอยู่
ในระดบัมากและเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้ 2 ด้าน คอื 
ดา้นระบบการใหบ้รกิาร และดา้นกระบวนการใหบ้รกิารปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความพงึพอใจต่อ
ประชาชนในการใหบ้รกิารของกรุงเทพมหานคร คอื ทศันคตต่ิอระบบราชการ ระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การตดิต่อราชการ และความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักรุงเทพมหานคร ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึ
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร คือ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศกึษาและประเภทของงานทีม่าตดิต่อ 
             วชริวฒัน์ เสีย่งบุญ (2548) ไดศ้กึษา เรื่องความพงึพอใจของประชาชนในบรกิารของ
ส านักงานที่ดนิจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความพงึพอใจของประชาชนใน
บรกิารของส านักงานที่ดนิจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาความพงึ
พอใจของประชาชนในบรกิารของส านักงานทีด่นิจงัหวดัสมุทรสาครเป็นรายด้าน ด้านทีม่คีวาม
พงึพอใจของประชาชนสูงสุดคอืดา้นความถูกต้อง รองลงมาคอืดา้นความประหยดัและยุตธิรรม 
และดา้นความรวดเรว็โดยในดา้นความถูกต้องประชาชนมคีวามคดิเหน็ว่าเจา้หน้าทีไ่ดเ้รยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามระเบยีบทีก่ฎหมายได้ก าหนดไว้ในด้านความประหยดัและยุตธิรรม 
ประชาชนมคีวามคดิเหน็ว่าต้องการใหส้ านักงานที่ดนิจงัหวดัสมุทรสาครควรตัง้อยู่ในเขตชุมชน
เพราะจะได้เดนิทางมาใช้บรกิารได้อย่างสะดวกรวดเรว็และในด้านความรวดเรว็ ประชาชนมี
ความคดิเหน็ว่ามเีจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานเมื่อไปตดิต่องาน 
ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจของประชาชนในบรกิารของส านักงานทีด่นิ
จงัหวดัสมุทรสาครพบว่าการศกึษาและรายได้เป็นปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของประชาชน
ในบรกิารของส านกังานทีด่นิจงัหวดัสมุทรสาคร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
              วสนัต์ เตชะฟอง (2549) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจของประชาชนที่ต้องการ
ใหบ้รกิารงานทะเบยีนราษฎรของส านักทะเบยีนต าบลหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าประชาชน
มคีวามพงึพอใจบรกิารของงานทะเบยีนราษฎรของส านักงานทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลต าบลหาง
ดง ในระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจสงูสุดเกีย่วกบัความมนี ้าใจของเจา้หน้าที ่ปจัจยัทีม่อีทิธพิล 
ต่อการให้บรกิารของงานทะเบยีนราษฎรของส านักงานทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลต าบลหางดง 
ได้แก่ ปจัจยัการใช้เทคโนโลยีความรู้ความเข้าใจ อัธยาศัยของเจ้าหน้าที่และความสะอาด
เรยีบร้อยของส านักงานแนวทางการแก้ไขการให้บรกิารตามค าแนะน าของประชาชน คอื ให้
พฒันาบุคลิกภาพ และการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ จดัสถานที่ให้บรกิารให้กว้างขวาง
เพียงพอ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่  จดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
ใหบ้รกิารเพิม่เตมิและสรา้งกระบวนการใหบ้รกิารแต่ละเรือ่งใหช้ดัเจนทุกขัน้ตอน 
               ชนิดา จติสวสัดิ ์(2549) ไดศ้กึษา เรือ่งความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านักงาน
ประกนัสงัคมเขตพืน้ที ่4 มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ 4และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ประกนัสงัคมเขตพื้นที่ 4 จ าแนกตามตวัแปรต้น คอื เพศ อายุ การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า     
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ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานประกนัสงัคมเขตพื้นที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมี
ความพอใจมาก  
               แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549,หน้า 259) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจว่า 
หมายถงึ ท่าทต่ีอสิง่ต่าง ๆ 3 อย่าง คอื ปจัจยัเกี่ยวกบังานโดยตรง ลกัษณะเฉพาะเจาะจงของ
แต่ละคน และความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มในสิง่ทีอ่ยูน่อกหน้าทีก่ารงาน 
               พรรณี ชูทัยเจนจิต (2550 ,หน้า 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกใน
ทางบวกความรู้สกึที่ด ีที่ประทบัใจต่อสิง่เร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนิค้าและบรกิาร ราคาการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด 
             วรศิรา คงเดมิ (2550) ได้ศกึษา เรื่องความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร 
ของส านกังานประกนัภยัจงัหวดัพงังา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากเมื่อพจิารณาความพงึ
พอใจเป็นรายได ้พบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทัง้ 5 
ด้าน โดยประชาชนมคีวามพงึพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาคอืด้านผู้
ให้บรกิาร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการ เป็นอันดบัที่สอง สาม และสี่
ตามล าดบั ส่วนดา้นสถานทีเ่ป็นล าดบัสุดทา้ย  
            ปารชิาต ิสงัขข์าว (2551, หน้า 8) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจว่า หมายถงึ 
ความรูส้กึของบุคคลในทางบวกความชอบความสบายใจความสุขต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ 
หรอืเป็นความรูส้กึทีพ่งึพอใจต่อสิง่ทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความชอบความสบายใจ และเป็นความรูส้กึ
ทีบ่รรลุถงึความตอ้งการ 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
        ตวัแปรอสิระ                                                    ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศกึษา 
- สถานะ 

ความพงึพอใจ 
- ดา้นกระบวนการและขัน้ตอน

การใหบ้รกิาร 
- ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
- ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
- ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
- ดา้นสารสนเทศหน่วยงาน 
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วิธีด าเนินวิจยั 
 

   ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
           ประชากร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่สถานประกอบกจิการ  นักศกึษามหาวทิยาลยั
นกัเรยีนของสถาบนัอาชวีะศกึษา และบุคคลภายนอก ทีม่าใชบ้รกิาร ตดิต่อราชการ 
          กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้ และท าการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ดว้ย Google form  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
         1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ผูว้จิยั
สรา้งขึน้ตามกรอบแนวคดิทีไ่ดพ้ฒันาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ลกัษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
             ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไป เป็นขอ้มูลปจัจยัด้านประชากรศาสตร์
ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่มจี านวน 4 ด้าน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นเพศ ปจัจยัดา้นอายุ ปจัจยัดา้น
ระดบัการศกึษา ปจัจยัดา้นสถานะ โดยเป็นแบบสอบถามทีก่ าหนดใหเ้ลอืกค าตอบ ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) และการเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
             ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นต่างๆ โดยใชก้ารวดัแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า เป็นแบบมาตราส่วนการให้คะแนน (Rating Scale) เป็นค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจต่อ
คุณภาพการให้บรกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั จ านวน 5 ดา้น รวมทัง้สิ้นจ านวน 
25 ขอ้ ซึง่แบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิกริต์ (Likert)  
            ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกบัปญัหาและข้อเสนอแนะในการใช้บรกิารเป็นค าถาม
ลกัษณะปลายเปิด ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเสนอแนะขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
          ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัด าเนินการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวจิยัระหว่าง
วนัที ่ 25 มนีาคม – 30 มถุินายน 2565 

การวิเคราะหข้์อมลู 
               1. ตรวจสอบแบบสอบถามทีเ่กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งใหค้รบถว้น 
               2. ผูว้จิยัท าการดาวน์โหลดขอ้มลูการตอบกลบัแบบสอบถามจาก Google forms 
เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปท าการประมวลผลโดยวธิกีารทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  
                3. การวเิคราะหข์อ้มลูผลความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี้ 
                    1. น าเขา้ขอ้มลูจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
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                    2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อ
ค านวณหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
(Standard Deviation)  
                    3. น าผลการวเิคราะหข์อ้มลูมาแปลความหมายของค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ  
                    4. น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบตารางและอธบิายความ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
        1. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครือ่งมอื ใชส้ถติดิงันี้ 
           1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรดัชนีค่า         
ความสอดคลอ้ง IOC  
           1.2 สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิี ค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาครอนบคั เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Cronbach’s alpha–coefficient)            
       2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
            2.1 การวเิคราะห์สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency), ค่ารอ้ยละ (Percentage), ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

  2.2 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
  2.2.1 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้

สถติ ิIndependent Samples t-test ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานเพศ 
  2.2.2 การเปรยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป        

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน    
ด้าน อายุ ระดบัการศึกษา และสถานะกับตวัแปรตามด้านปจัจยัความพงึพอใจ หากผลการ
ทดสอบมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิตอ้งทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีScheffe 

 
ผลการศึกษาและวิเคราะหข้์อมลู 

 
                ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  
                1. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ จ านวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.25 และผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญงิจ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.75 
                 2. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามอายุ 20 – 30 ปี มากที่สุดเป็นล าดบัแรก จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 
รองลงมาไดแ้ก่ อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.75 อายุ 41- 50 ปีจ านวน 
76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 อายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25  และอายุ
มากกว่า 50 ปี จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามล าดบั 
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                3. จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามระดบัต ่าปรญิญาตรมีากทีสุ่ดเป็นล าดบัแรก จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
49.75 รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45 และระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 ตามล าดบั 
               4. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นบุคคลภายนอกมากทีสุ่ดเป็นล าดบัแรก จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 
รองลงมาได้แก่ สถานประกอบกิจการ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และนักเรียน 
นกัศกึษา จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 ตามล าดบั  
                     5. ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความพงึพอใจ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมี
ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ดทุกดา้น ( ̅ = 4.37) โดยดา้นทีไ่ดร้บัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คอื 
ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  

 

การทดสอบสมมติฐาน 
 
                 ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารของส านักงานพฒันา
ฝีมอืแรงงานตรงัจ าแนกตามเพศ 

เพศ n x̅ S.D. t df Sig 
ชาย 201 4.40 0.31 1.807 398 0.001* 
หญงิ 199 4.36 0.42    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

             จากตาราง 1 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงัจ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถติวิเิคราะห ์Independent sample t-test พบว่า ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิารของส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัมผีลกบัเพศทีแ่ตกต่างกนั  

 
       ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส านักงานพฒันาฝีมอื

แรงงานตรงั จ าแนกตามอาย ุ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม    4    .788 .197 1.429 .224 
ภายในกลุ่ม 395 54.446 .138   
รวม 399 55.234    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
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    จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส านักงานพฒันาฝีมอื

แรงงานตรัง  จ าแนกตามอายุ  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ทดสอบค่ าแปรปรวนทางเดียว               
(One way Anova) พบว่า ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั
ไมม่ผีลกบัอายทุีแ่ตกต่างกนั  

     ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงั จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม    2   4.296 2.148 16.74 .000* 
ภายในกลุ่ม 397 50.538   .128   
รวม 399 55.234    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

                 จากตาราง 3 พบว่า ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของส านักงาน
พฒันาฝีมอืแรงงานตรงัจ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถติวิเิคราะห์ One way Anova 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรงัมีผลกับระดับ
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 

                ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดยีว (One way Anova) เพื่อ
เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัจ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา     
ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 
 (1) (2) (3) 
    4.38 4.43 3.95 

(1) ต ่ำกว่ำปรญิญำตร ี 4.38 - - .000* 
(2) ปรญิญำตร ี 4.43 - - .000* 
(3) สงูกว่ำปรญิญำตร ี 3.95 .000* .000* - 

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

 
  จากตาราง 4 ผลการวเิคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดยีว (One way Anova) เพื่อ

เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัจ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา โดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบ Scheffe พบว่า ระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีี
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัแตกต่างกบัระดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปรญิญาตรแีละระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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               ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงั จ าแนกตามสถานะ 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม    2    .764  .382 2.784 .063 
ภายในกลุ่ม 397 54.470  .137   

รวม 399 55.234    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
  จากตาราง 5 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารส านักงานพัฒนาฝีมอื

แรงงานตรงั จ าแนกตามสถานะ โดยใชส้ถติวิเิคราะห ์One way Anova พบว่า ความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารของส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัไมม่ผีลกบัสถานะทีแ่ตกต่างกนั 

 
สรปุผลการวิจยั 

 
          1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีาย ุ
20 - 30 ปี ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและมสีถานะเป็นบุคคลภายนอก  
          2. ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั
จ าแนกรายด้าน พบว่า ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั
เฉลี่ยจ าแนกรายด้าน พบว่า ผู้ใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานพฒันา
ฝีมอืแรงงานตรงัเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (  ̅ = 4.37) 
          3. ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมุตฐิานความแตกต่างความพงึพอใจต่อการบรกิาร
ของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และสถานะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  
              เพศ และระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารของ
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัซึง่ยอมรบัสมมตุฐิาน 
              อายุและสถานะที่แตกต่างกัน ไม่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านักงาน
พฒันาฝีมอืแรงงานตรงัซึง่ปฏเิสธสมมตุฐิาน 
 

อภิปรายผล 
 

          การอภปิรายผลการวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจต่อการบรกิารของส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงั ผูว้จิยัอภปิรายผลในประเดน็ทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 
             1. ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงาน
ตรงัโดยภาพรวมผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุดการที่ผลการวจิยัเป็นเช่นนี้
เนื่องจากส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัได้มกีารศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารอย่าง
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ต่อเนื่อง ซึง่สอดคลอ้งกบั นภาพร จดุาบุตร (2557) ศกึษาเกีย่วกบั ความพงึพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลโพธิท์อง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต าบลโพธิ ์
ทอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
             2. ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บรกิาร ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ
ส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงัด้านกระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้รกิารจ าแนกตามรายขอ้  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกบั ปิยะนุช สุจติ (2553) ได้ท าการศกึษา
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนยว์ทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา ผลการศกึษา
พบว่าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ดในดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
            3. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของส านักงานพฒันาฝีมอื
แรงงานตรงัดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารจ าแนกตามรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบั วารุณี คุ้มบวั และคณะ (2557 : 82-83) ได้ศึกษา
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการใหบ้รกิารของส านักวทิยบรกิาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยันครราชสมีา พบว่า ผู้ใช้บรกิารมพีงึพอใจด้านบุคลากรอยู่ในระดบัมากที่สุดเป็น
ล าดบัแรก 
            4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานพฒันา
ฝีมอืแรงงานตรงัดา้นสิง่อ านวยความสะดวกจ าแนกตามรายขอ้ พบว่า ผู้ใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบั ปิยะนุช สุจติ (2553) ได้ท าการศกึษาความพงึพอใจในการใช้
บรกิารศูนยว์ทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา ผลการศกึษาพบว่าผูใ้ช้บรกิารมคีวาม
พงึพอใจในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
             5.  ด้านคุณภาพการให้บรกิาร ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงานพฒันา
ฝีมอืแรงงานตรงัด้านคุณภาพการให้บรกิารจ าแนกตามรายขอ้  พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึ
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐนร ีทองบาง (2560 : บทคดัย่อ) 
การศึกษาคุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารคลนิิกแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า คุณภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจของผู้ใช้บรกิารคลนิิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชริาวุธ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 
             6. ด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของส านักงาน
พฒันาฝีมอืแรงงานตรงัด้านสารสนเทศของหน่วยงานจ าแนกตามรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บรกิารมี
ความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบั กาญจนา จนัทรส์งิห์ และคณะ 
(2553 : หน้า 48) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการบรกิารของส านักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ผลการวจิยัดา้นทรพัยากรสารสนเทศ พบว่า
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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ข้อเสนอแนะ 
 
               ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
             1. ควรศกึษาสภาพปจัจบุนัทีเ่ป็นอยู ่และสภาพทีพ่งึประสงคห์รอืสภาพทีค่าดหวงัของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร ของส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานตรงั 
              2. ควรศกึษาการวเิคราะห ์สงัเคราะหก์ารศกึษาความพงึพอใจของส านักงานพฒันา
ฝีมอืแรงงานตรงั ที่ได้มกีารส ารวจในรอบ 10 ปีที่ผ่านเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพฒันาการ
ใหบ้รกิารต่อไป 
               3. ควรศกึษาผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพบรกิารทีไ่ดจ้ากผลการวจิยั
ความพึงพอใจของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานถึง
ความส าเรจ็ในการปรบัปรงุแกไ้ขปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
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