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บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง และเพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง จาแนก
ตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา และสถานะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ผู้ใช้บริการ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง จานวน 400 คน วิธกี าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความไม่น่าจะ
เป็ น ใช้วธิ กี ารเลือกสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) และไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติวเิ คราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้รอ้ ยละ (Percentage) ใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐานเป็ นการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)ทดสอบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตจิ ะใช้วธิ กี ารทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธขี อง Scheffe กาหนด
ค่าสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
ผลการวิจยั ปจั จัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการของสานักงานพัฒนาฝี มอื
แรงงานตรังจาแนกรายด้าน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอต่อการ
ให้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แต่อายุ และสถานะที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝี มอื
แรงงานตรังไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริการ, ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั เป็นยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยการแข่งขันไม่ว่าจะเป็ น
ผลจากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี การสื่อ สาร หรือ ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ง ส่ ง ผลกระทบ
ต่อ การประสบความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์การ สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง
ซึง่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ โดยรูปแบบการบริหารงานและบุคลากรจะต้องอยู่ในกรอบปฏิบ ตั ขิ อง
ระเบียบราชการ ซึ่งก่อ ให้เกิด ความล่าช้า และความไม่คล่องตัวในการขับเคลื่อนพอสมควร
จึง นับ ว่ า เป็ น จุ ด ด้ อ ยของการบริห ารงานราชการ ในยุ ค ที่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว
และเต็มไปด้วยการแข่งขันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเช่นนี้
เนื่องจากปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจเป็ นการหาความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อ
การให้บ ริก ารของส านั ก งานพัฒ นาฝี ม ือ แรงงานตรัง ท าให้ผู้ว ิจ ัย มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษา
โดยเปรียบเทียบตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะของผู้ใช้บริการในปจั จุบนั ทัง้ นี้ผล
การศึกษาทาให้สามารถทราบถึงปจั จัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ
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ผู้ใ ช้บ ริก ารได้ถู ก ต้ อ ง และเพื่อ เป็ น การวางแผนด้า นนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
ตลอดจนเป็ น แนวทางในการก าหนดนโยบายการบริก ารด้า นสาธารณะเพื่อ สนองตอบต่ อ
ผูใ้ ช้บริการตามนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” และขับเคลื่อนการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึกษาคุณ ภาพการบริการที่ส่ งผลต่ อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการสานักงาน
พัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะ
คาถามการวิ จยั
1. ความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังของผูใ้ ช้บริการ
อยูใ่ นระดับใด?
2. เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะ มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังหรือไม่?
สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐ านที่ 1 ผู้ใ ช้บ ริก ารที่ม ีเ พศต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
ผู้ใช้บริการที่มอี ายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผูใ้ ช้บริการทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผู้ใช้บริการที่มสี ถานะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง แตกต่างกัน
นิ ยามคาศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ภายในจิตใจ
ของมนุ ษย์ทไ่ี ม่เหมือนกัน ขึน้ อยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดอย่างไร
ถ้าคาดหวังหรือมีความตัง้ ใจมากและได้รบั การตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พงึ พอใจเป็นอย่างยิง่ เมือ่ ไม่ได้รบั การตอบสนองตามทีค่ าดหวังไว้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สิง่ ทีต่ งั ้ ใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
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2. คุณภาพการบริ การ หมายถึง ความสอดคล้องกันของความต้องการของผูร้ บั บริการ
หรือระดับของความสามารถในการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการอันทาให้
ผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจจากบริการทีเ่ ขาได้รบั
3. ผู้ใช้ บริ การ หมายถึง ผู้มาติดต่ อ ขอใช้บริการ สถานประกอบกิจการ นักเรียน
นักศึกษาและบุคคลภายนอกทัวไป
่
4. สารสนเทศ หมายถึง ข้อ มูล สารสนเทศของสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง
เกี่ยวกับภารกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บสารสนเทศและให้บริการสารสนเทศ
แก่ผใู้ ช้บริการ
5. ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง สิง่ ทีข่ ดั ขวางทีท่ าให้ผใู้ ช้บริการไม่ได้รบั การตอบสนอง
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการได้
6. สานักงานพัฒนาฝี มือแรงงานตรัง หมายถึง สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง
7. เพศ หมายถึง เพศของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. เพศชาย
2.เพศหญิง
8. อายุ หมายถึง อายุ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยนั บ อายุ เ ต็ ม ปี ป ฏิทิน จนถึง ปี
ที่ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 5 ช่วง คือ 1. น้อยกว่า 20 ปี 2. 20 - 30 ปี 3. 31 - 40 ปี
4. 41 – 50 ปี 5. 50 ปีขน้ึ ไป
9. ระดับการศึ กษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น
3 ระดับ คือ 1. ต่ากว่าปริญญาตรี 2. ปริญญาตรี 3. สูงกว่าปริญญาตรี
10. สถานะ หมายถึ ง สถานะของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยแบ่ ง เป็ น 3 สถานะ
คือ 1. นักเรียน/นักศึกษา 2. สถานประกอบกิจการ 3. บุคคลภายนอก
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการที่มตี ่อ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง
2. ได้ทราบปญั หาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มตี ่ อคุณภาพของการให้บริการ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง
3. ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
การศึก ษาเรื่อ งปจั จัยที่ส่ ง ผลต่ อความพึง พอใจของผู้ใ ช้บริก ารส านัก งานพัฒนาฝี มอื
แรงงานตรัง ผู้ว ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อ น ามาเป็ น
แนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้
กิตติพฒ
ั นา อินทรนิโลดม (2544) ได้ศกึ ษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ านด้านทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน ศึกษาเฉพาะ
กรณีสานักงานเขตคลองเตย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าทีใ่ น
ระดับมาก
วิจติ รา ชัยชนะ (2545) ได้ศึก ษา เรื่อ งความพึงพอใจของผู้รบั บริการที่ม ีต่ อ การ
ให้บริก ารของสานักงานสรรพากร อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดลาพูน ผลการวิจยั ว่า ความพึง
พอใจมากที่สุดด้านเจ้าหน้าที่ คือ เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการต้อนรับ โดยมีอธั ยาศัยไมตรี ด้านบริการ
คือให้บริการโดยเสมอภาคแก่ผรู้ บั บริการทุกคน ด้านอาคารสถานทีค่ อื สานักงานมีการปรับปรุง
อุ ณ หภูม ิแ ละแสงสว่ างพอเพียง เก้าอี้สาหรับนัง่ พักผ่ อ นให้พอเพีย งส าหรับ ประชาชน ด้า น
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้คอื แบบฟอร์มต่าง ๆ มีความเพียงพอต่อความต้องการของผูร้ บั บริการ
เพีย รผจง รวงผึ้ง (2545) ได้ศึก ษา เรื่อ งความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า
ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลจอมพลเจ้าพระยาใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านการบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ ในระดับค่าเฉลีย่ สูงสุด
วัช ราภรณ์ จัน ทร์พุ ฒ ิพ งศ์ (2546) ได้ศึก ษาเรื่อ งความพึง พอใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์เพื่อการออกกาลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มคี วามพึงพอใจต่ อการจัดบริการส่วนสาธารณะโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลางโดยประชาชนทีม่ เี พศและโรคประจาตัวต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการส่วนสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่ประชาชนที่มอี ายุอาชีพและรายได้ต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน
สุพร นวลตรีฉ่ า (2546, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา เรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรสานักงานทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลเมืองขลุง
จัง หวั ด จัน ทบุ ร ี พบว่ า ป จั จัย ที่ ม ี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริก าร
ประกอบด้วยรายได้ต่อเดือนและการรับรูเ้ กี่ยวกับการให้บริการทัง้ 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน
เจ้าหน้ าที่ผู้ใ ห้บริการด้านอาคารสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีด่ ี และด้านนวัตกรรมหรือแผนการบริการใหม่ๆ ของเทศบาล
เจนดา รัตนพานี (2548) ได้ศกึ ษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อระบบและ
กระบวนการให้บริการกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตัว อย่างมีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ยวกับกรุง เทพมหานครอยู่ใ นระดับมาก มีทศั นคติต่ อ ระบบ
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ราชการอยูใ่ นระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการกรุงเทพมหานครอยู่
ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทัง้ 2 ด้าน คือ
ด้านระบบการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความพึงพอใจต่อ
ประชาชนในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร คือ ทัศนคติต่อระบบราชการ ระยะเวลาทีใ่ ช้ใน
การติดต่ อราชการ และความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ปจั จัยที่มผี ลต่อความพึง
พอใจของประชาชนต่ อ การให้บ ริก ารของกรุง เทพมหานคร คือ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษาและประเภทของงานทีม่ าติดต่อ
วชิรวัฒน์ เสีย่ งบุญ (2548) ได้ศกึ ษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนในบริการของ
สานักงานที่ดนิ จังหวัด สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
บริการของสานักงานที่ดนิ จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจของประชาชนในบริการของสานักงานทีด่ นิ จังหวัดสมุทรสาครเป็ นรายด้าน ด้านทีม่ คี วาม
พึงพอใจของประชาชนสูงสุดคือด้านความถูกต้อง รองลงมาคือด้านความประหยัดและยุตธิ รรม
และด้านความรวดเร็วโดยในด้านความถูกต้องประชาชนมีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามระเบียบทีก่ ฎหมายได้กาหนดไว้ในด้านความประหยัดและยุตธิ รรม
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าต้องการให้สานักงานที่ดนิ จังหวัดสมุทรสาครควรตัง้ อยู่ในเขตชุมชน
เพราะจะได้เดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและในด้านความรวดเร็ว ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ านเมื่อไปติดต่องาน
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสานักงานทีด่ นิ
จังหวัดสมุทรสาครพบว่าการศึกษาและรายได้เป็ นปจั จัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ในบริการของสานักงานทีด่ นิ จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
วสันต์ เตชะฟอง (2549) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่ต้องการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชน
มีความพึงพอใจบริการของงานทะเบียนราษฎรของสานักงานทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลตาบลหาง
ดง ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุดเกีย่ วกับความมีน้ าใจของเจ้าหน้าที่ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรของสานักงานทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลตาบลหางดง
ได้แ ก่ ป จั จัยการใช้เ ทคโนโลยีค วามรู้ค วามเข้าใจ อัธ ยาศัย ของเจ้าหน้ า ที่แ ละความสะอาด
เรียบร้อยของสานักงานแนวทางการแก้ไขการให้บริการตามคาแนะนาของประชาชน คือ ให้
พัฒนาบุค ลิก ภาพ และการอบรมให้ค วามรู้แก่ เ จ้าหน้ าที่ จัดสถานที่ใ ห้บริก ารให้กว้างขวาง
เพียงพอ ดูแ ลความสะอาดเรียบร้อ ยของสถานที่ จัดหาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสาหรับ
ให้บริการเพิม่ เติมและสร้างกระบวนการให้บริการแต่ละเรือ่ งให้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน
ชนิดา จิตสวัสดิ ์ (2549) ได้ศกึ ษา เรือ่ งความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงาน
ประกันสังคมเขตพืน้ ที่ 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงาน
ประกัน สัง คมเขตพื้น ที่ 4และเปรีย บเทีย บความพึง พอใจต่ อ การให้ บ ริก ารของส านั ก งาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 จาแนกตามตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมี
ความพอใจมาก
แน่ งน้ อย พงษ์สามารถ (2549,หน้ า 259) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า
หมายถึง ท่าทีต่อสิง่ ต่าง ๆ 3 อย่าง คือ ปจั จัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของ
แต่ละคน และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกหน้าทีก่ ารงาน
พรรณี ชูท ัย เจนจิต (2550,หน้ า 14) กล่ า วว่ า ความพึง พอใจเป็ น ความรู้ส ึก ใน
ทางบวกความรู้สกึ ที่ดี ที่ประทับใจต่ อสิง่ เร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็ นสินค้าและบริการ ราคาการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
วริศรา คงเดิม (2550) ได้ศกึ ษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของสานักงานประกันภัยจังหวัดพังงา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจเป็นรายได้ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมากทัง้ 5
ด้าน โดยประชาชนมีค วามพึงพอใจในด้านข้อ มูลข่าวสารเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านผู้
ให้บ ริก าร ด้านสิ่ง อ านวยความสะดวก และด้า นกระบวนการ เป็ นอัน ดับ ที่ส อง สาม และสี่
ตามลาดับ ส่วนด้านสถานทีเ่ ป็นลาดับสุดท้าย
ปาริชาติ สังข์ขาว (2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความรูส้ กึ ของบุคคลในทางบวกความชอบความสบายใจความสุขต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ
หรือเป็นความรูส้ กึ ทีพ่ งึ พอใจต่อสิง่ ทีท่ าให้บุคคลเกิดความชอบความสบายใจ และเป็ นความรูส้ กึ
ทีบ่ รรลุถงึ ความต้องการ
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

ตัวแปรอิสระ
ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานะ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจ
- ด้านกระบวนการและขัน้ ตอน
การให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
- ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านสารสนเทศหน่วยงาน
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วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ สถานประกอบกิจการ นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักเรียนของสถาบันอาชีวะศึกษา และบุคคลภายนอก ทีม่ าใช้บริการ ติดต่อราชการ
กลุ่ มตัว อย่าง ผู้ว ิจยั ทาการเก็บข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่า ง 400 คน ใช้ และท าการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ดว้ ย Google form
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
สร้างขึน้ ตามกรอบแนวคิดทีไ่ ด้พฒ
ั นาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไป
่ เป็ นข้อมูลปจั จัยด้านประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ มีจานวน 4 ด้าน ได้แก่ ปจั จัยด้านเพศ ปจั จัยด้านอายุ ปจั จัยด้าน
ระดับการศึกษา ปจั จัยด้านสถานะ โดยเป็ นแบบสอบถามทีก่ าหนดให้เลือกคาตอบ ใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และการเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับปจั จัยด้านต่างๆ โดยใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า เป็ นแบบมาตราส่วนการให้คะแนน (Rating Scale) เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง จานวน 5 ด้าน รวมทัง้ สิ้นจานวน
25 ข้อ ซึง่ แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเกิรต์ (Likert)
ส่วนที่ 3 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับปญั หาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการเป็ นคาถาม
ลักษณะปลายเปิด ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจยั ระหว่าง
วันที่ 25 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบแบบสอบถามทีเ่ ก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบถ้วน
2. ผูว้ จิ ยั ทาการดาวน์โหลดข้อมูลการตอบกลับแบบสอบถามจาก Google forms
เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปทาการประมวลผลโดยวิธกี ารทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. นาเข้าข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
ค านวณหา ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
4. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตารางและอธิบายความ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพเครือ่ งมือ ใช้สถิตดิ งั นี้
1.1 การหาค่ า ความเที่ย งตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้สูต รดัช นี ค่ า
ความสอดคล้อง IOC
1.2 สถิติท่ใี ช้ในการหาค่ าความเชื่อ มันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้วธิ ี ค่ าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาครอนบัค เพื่อหาความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Cronbach’s alpha–coefficient)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2.2 การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
สถิติ Independent Samples t-test ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพศ
2.2.2 การเปรียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ด้าน อายุ ระดับการศึกษา และสถานะกับตัว แปรตามด้านปจั จัยความพึง พอใจ หากผลการ
ทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ต้องทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ี Scheffe
ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. จ านวนและร้อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 และผูต้ อบ
แบบสอบถามเพศหญิงจานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75
2. จ านวนและร้อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ พ บว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามอายุ 20 – 30 ปี มากที่สุดเป็ นลาดับแรก จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25
รองลงมาได้แก่ อายุ 31 – 40 ปี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 อายุ 41- 50 ปีจานวน
76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 อายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 และอายุ
มากกว่า 50 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามลาดับ
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3. จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามระดับต่ าปริญญาตรีมากทีส่ ุดเป็ นลาดับแรก จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.75 รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
4. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็นบุคคลภายนอกมากทีส่ ุดเป็นลาดับแรก จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
รองลงมาได้แ ก่ สถานประกอบกิจ การ จ านวน 124 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 31 และนั ก เรีย น
นักศึกษา จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ตามลาดับ
5. ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจ พบว่า ผูใ้ ช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุดทุกด้าน ( ̅ = 4.37) โดยด้านทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
การทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสานักงานพัฒนา
ฝีมอื แรงงานตรังจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

n
201
199

x̅
4.40
4.36

S.D.
0.31
0.42

t
1.807

df
398

Sig
0.001*

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื
แรงงานตรังจาแนกตามเพศ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ Independent sample t-test พบว่า ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังมีผลกับเพศทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสานักงานพัฒนาฝีมอื
แรงงานตรัง จาแนกตามอายุ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ df
SS
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
4
.788 .197
1.429 .224
ภายในกลุ่ม
395
54.446 .138
รวม
399
55.234
*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสานักงานพัฒนาฝีมอื
แรงงานตรั ง จ าแนกตามอายุ โดยใช้ ส ถิ ติ ว ิ เ คราะห์ ท ดสอบค่ า แปรปรวนทางเดี ย ว
(One way Anova) พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง
ไม่มผี ลกับอายุทแ่ี ตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานพัฒนาฝีมอื
แรงงานตรัง จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
df
SS
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
2
4.296 2.148 16.74 .000*
ภายในกลุ่ม
397
50.538
.128
รวม
399
55.234
*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
จากตาราง 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสานักงาน
พัฒนาฝี มอื แรงงานตรังจาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ One way Anova
พบว่ า ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารของส านั ก งานพัฒ นาฝี ม ือ แรงงานตรัง มีผ ลกับ ระดับ
การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
(1)
(2)
(3)
ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ
4.38
4.43
3.95
(1) ต่ำกว่ำปริญญำตรี
4.38
.000*
(2) ปริญญำตรี
4.43
.000*
(3) สูงกว่ำปริญญำตรี
3.95
.000*
.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังจาแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยใช้วธิ กี ารทดสอบแบบ Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีม ี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังแตกต่างกับระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรีและระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานพัฒนาฝี มอื
แรงงานตรัง จาแนกตามสถานะ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
397
399

SS
.764
54.470
55.234

MS
.382
.137

F
2.784

Sig
.063

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสานักงานพัฒนาฝี มอื
แรงงานตรัง จาแนกตามสถานะ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ One way Anova พบว่า ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังไม่มผี ลกับสถานะทีแ่ ตกต่างกัน
สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
20 - 30 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และมีสถานะเป็นบุคคลภายนอก
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง
จาแนกรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง
เฉลี่ยจาแนกรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนา
ฝีมอื แรงงานตรังเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( ̅ = 4.37)
3. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุตฐิ านความแตกต่างความพึงพอใจต่อการบริการ
ของสานัก งานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
เพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังซึง่ ยอมรับสมมุตฐิ าน
อายุแ ละสถานะที่แ ตกต่ างกัน ไม่มผี ลต่อ ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการสานักงาน
พัฒนาฝีมอื แรงงานตรังซึง่ ปฏิเสธสมมุตฐิ าน
อภิ ปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจต่อ การบริการของสานักงานพัฒนาฝี มอื
แรงงานตรัง ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลในประเด็นทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ตรังโดยภาพรวมผู้ใช้บริก ารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้
เนื่องจากสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานตรัง ได้มกี ารศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการอย่าง
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ต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้องกับ นภาพร จุดาบุตร (2557) ศึกษาเกีย่ วกับ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่ อ การให้บ ริก ารจัด เก็บ ภาษี ของเทศบาลต าบลโพธิท์ อง อ าเภอโพนทอง จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลโพธิ ์
ทอง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. ด้านกระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อ การให้บริการของ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรังด้านกระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการจาแนกตามรายข้อ
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ปิ ยะนุ ช สุจติ (2553) ได้ทาการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วทิ ยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลการศึกษา
พบว่าผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุดในด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาฝีมอื
แรงงานตรังด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการจาแนกตามรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วารุณี คุ้มบัว และคณะ (2557 : 82-83) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครราชสีมา พบว่า ผู้ใช้บริการมีพงึ พอใจด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุดเป็ น
ลาดับแรก
4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อ การให้บริการของสานักงานพัฒนา
ฝีมอื แรงงานตรังด้านสิง่ อานวยความสะดวกจาแนกตามรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับ ปิยะนุ ช สุจติ (2553) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนย์วทิ ยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้ บริการมีความ
พึงพอใจในด้านสิง่ อานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนา
ฝี มอื แรงงานตรังด้านคุณภาพการให้บริการจาแนกตามรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด ซึ่งสอดคล้อ งกับ ณัฐนรี ทองบาง (2560 : บทคัดย่อ )
การศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า คุณภาพการบริการทีส่ ่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60
6. ด้านสารสนเทศของหน่ ว ยงาน ความพึงพอใจต่ อ การให้บ ริการของส านัก งาน
พัฒนาฝี มอื แรงงานตรังด้านสารสนเทศของหน่ วยงานจาแนกตามรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา จันทร์สงิ ห์ และคณะ
(2553 : หน้า 48) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อ การบริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผลการวิจยั ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาสภาพปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นอยู่ และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์หรือสภาพทีค่ าดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการ ของสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานตรัง
2. ควรศึกษาการวิเคราะห์ สังเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของสานักงานพัฒนา
ฝี มอื แรงงานตรัง ที่ไ ด้มกี ารสารวจในรอบ 10 ปี ท่ผี ่ านเพื่อ นามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ
ให้บริการต่อไป
3. ควรศึกษาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพบริการทีไ่ ด้จากผลการวิจยั
ความพึง พอใจของส านั ก งานพัฒ นาฝี ม ือ แรงงานตรัง เพื่อ ติด ตามผลการด าเนิ น งานถึง
ความสาเร็จในการปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ
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