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,barrier and  suggestion to  service  user the  The Uttayan Karn Acheep Chaipattana 
at  Nakorn Pathom Province. The sample included 400 people at the service  user 
the Data was collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist and 
was statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-
test, and (F- test) One-Way ANOVA by Compare Multiple LSD  method.The findings 
revealed as follows: 
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not differences except sex. For satisfactory of the service user the Uttayan Karn 
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status , education level , occupation and salary per month at  differences are 
statistically significant at 0.5. 
 
 

Master of Business Administration Program    Graduate School, Silpakorn University        
Student's signature ........................................                              Academic Year 2015 
Thesis Advisor's signature ........................................ 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก  ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิ
ริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและผศ.ดร.วรรณวีย์ บุญคุ้ม พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช ท่ีเสียสละเวลา
อันมีค่าในการสนับสนุนความรู้และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนกระท่ังเสร็จ
สมบูรณ์ รวมท้ังคณาจารย์สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก
ท่าน ท่ีคอยดูแลการด าเนินการในทุกๆ เรื่อง จนส าเร็จการศึกษา 
 ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม และท่าน
ผู้จัดการโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย  
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว เป็นอย่างสูงท่ีคอยช่วยเหลือ
ให้ค าปรึกษา รวมท้ังคณาจารย์สาขาการประกอบการทุกท่านท่ีให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ
ผู้เขียนหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ 



 

ช 
  

 
สารบัญ 

 
 หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย................................................................................................................... ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.............................................................................................................. จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง.......................................................................................................................... ฌ 
สารบัญภาพ............................................................................................................................. ฏ 

 บทท่ี   
   1  บทน า............................................................................................................................ 

 
1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา................................................................ 1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย....................................................................................... 2 
สมมติฐานของการวิจัย........................................................................................... 3 
ขอบเขตของการวิจัย.............................................................................................. 3 

              ตัวแปรท่ีศึกษา......................................................................................................   3 
กรอบแนวคิดในการวิจัย......................................................................................... 5 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย................................................................................. 6 
นิยามศัพท์เฉพาะ................................................................................................... 6 

    2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง................................................................................................... 7 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์......................................................... 7 
ประวัติการก่อต้ังและข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม. 10 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง...................................................................... 26 

               แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ.............................................. 28 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ.................................................................... 31 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง................................................................................................. 37 
  

 
 
 
 



 

ซ 
  

 
 

 หน้า 
3  วิธีการศึกษา................................................................................................................. 44 

               ระเบียบวิธีวิจัย....................................................................................................... 44 
               การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง.......................................................... 44 
               การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย.......................................................................... 46 
               เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย........................................................................................ 47 
               การเก็บรวบรวมข้อมูล........................................................................................... 49 
               การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล................................................................................ 49 
               สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................... 49 

4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................................. 51 
                ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.................................................... 51 
                ส่วนท่ี  2  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการด้านต่างๆ............................................. 54 
                ส่วนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ                               
                             ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม…………………. 55 
                ส่วนท่ี  4  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความคาดหวังและความพึงพอใจของ  
                             ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม..................... 69 
                ส่วนท่ี  5  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม................ 70 
                ส่วนท่ี  6  ผลการทดสอบสมมติฐาน.................................................................... 71 
      5  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ...................................................................... 77 
               สรุปผลการวิจัย...................................................................................................... 77 
               อภิปรายผลการวิจัย............................................................................................... 81 
               ข้อเสนอแนะจากการวิจัย....................................................................................... 83 
               ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป................................................................. 83 
รายการอ้างอิง............................................................................................................................        85 
ภาคผนวก..................................................................................................................................       87 
               ภาคผนวก ก. หนังสือราชการ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย..................................... 88 
               ภาคผนวก ข. ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย...................................... 103 
ประวัติผู้วิจัย.............................................................................................................................. 111 

 
 
 
 
 
 



 

ฌ 
  

 
สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 

 
  1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล..................................................................................... 
 

52 
 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการด้านต่างๆอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

จังหวัดนครปฐม...................................................................................... 
 

54 
 3 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของ

ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม.. 
 

55 
 4 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของ

ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม
ด้านการให้บริการ.................................................................................... 

 
 

56 
 5 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ 

บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้าน
กระบวนการให้บริการ............................................................................ 

 
 

58 
 6 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ 

บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก............................................................................ 

 
 

59 
 7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ 

บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้าน
สถานท่ี.................................................................................................... 

 
 

60 
 8 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ 

บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้าน
ข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ................................................................ 

 
 

61 
9 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้ 

บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้าน
ราคา……………………………………………………………………………………......... 

 
 

62 
     10 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจขอผู้ใช้ 

บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามด้าน
การให้บริการ.......................................................................................... 

 
 
 

 
 

63 

   



 

ญ 
  

 
   

ตารางท่ี  หน้า 
    

 11 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม 
ด้านกระบวนการให้บริการ................................................................... 

 
 

65 
 12 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก.................................................................... 

 
 

66 
 13 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม 
ด้านสถานท่ี………………………………………………………………………………….. 

 
 

67 
 14 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม 
ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ............................................................ 

 
 

68 
 15 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม 
ด้านตามด้านราคา................................................................................... 

 
 

69 
 16 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศ............... 
 

71 
 17 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ............... 
 

71 
 18 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ... 
 

72 
 19 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับ    
การศึกษา................................................................................................ 

 
 

72 
 20 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ............ 
 

73 
 21 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับ 
รายได้ต่อเดือน........................................................................................ 

 
 

73 
 22 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศ............... 
 

74 



 

ฎ 
  

 
ตารางท่ี  

 
 23      

 
 
ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ...............     

หน้า 
 
 

74 
24 

 
    25 
 
 
    26                                        

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ..... 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับ  
การศึกษา................................................................................................ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ............ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม                  
รายได้ต่อเดือน……………………………………………………………………………… 
  

  
  

 
     

 
75 

 
 

75 
 

76 
 
 

   76 

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

ฏ 
  

 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หน้า 
   1       กรอบแนวคิดความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพ 
                       ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม............................................................................     5 

    2  โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม.................................................   10 
    3                   พิธีเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม........................   12 
    4  แบบจ าลองกังหันชัยพัฒนา..........................................................................................   16 
    5 อาคารพัฒนวิชาคาร ................................................................................................. ….   16 
    6 งานท าบุญเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี…………………………………………………………………………….   17 
    7 งานวันเด็ก งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล ร้อยดวงใจ ถวายราชกุมารี 60 พรรษา................   17           
    8 นิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดินการปกครองท้องถิ่น  
                         ส่งเสริมท ากินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...............................................    17 
    9 งานวันลอยกระทง ประจ าปี 2558 ..............................................................................  18 
    10 บริการสถานท่ีออกก าลังกาย ........................................................................................  18 
    11 บริการสถานท่ีถ่ายภาพ ................................................................................................  18 
   12 อาคารปฐมสัมมาคาร....................................................................................................  19 

    13 งานมงคลสมรส ............................................................................................................  21 
    14 งานอบรมสัมมนา .........................................................................................................  21 
    15 สินค้าในร้านภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน ...............................................................................  22 
    16 ร้านกาแฟ Coffee park ..............................................................................................  23 
    17 ร้านค้าให้เช่า ................................................................................................................  23 
    18 การฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน .........................................................................................  24 
    19 ห้องสมุด "คมคาย นิลประภัสสร ..................................................................................  24 
 
 
 
 

   



  

1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริให้จัดต้ัง "มูลนิธิชัย
พัฒนา" โดย ทรงด ารงต าแหน่งเป็นนายกกิตติมศักด์ิ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน  ใน
ด้านการพัฒนาต่างๆ  เนื่องจากท่ีระบบราชการ มีเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ทันที การท่ีมูลนิธิ ชัยพัฒนาเข้ามาด าเนินการส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง และรวดเร็วฉับพลัน  ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดในเรื่องเงื่อนไขของเวลา  
(มูลนิธิชัยพัฒนา,2557)  กิจกรรมหลักของมูลนิธิชัยพัฒนาประกอบด้วยกิจกรรมด้านการพัฒนาการ
เกษตร  ด้านการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้าน
การพัฒนาสังคม ด้านพลังงาน และด้านอื่นๆ โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า ริอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย (สินิทธา เกื้อกูล, 2554: 1) 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานพระราชด ารัสแก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้ าท่ีส านักงานมูลนิธิ ชัยพัฒนาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ในวัน ท่ี                     
31 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
น าไปสู่ประโยชน์สุขของราษฎร โดยสรุปพระราชด ารัสได้ดังนี้  เมื่อเราเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น  มีคนมาใช้
บริการ เราก็ต้องพร้อมท่ีจะให้บริการที่ดีมากขึ้น เป็นธรรมดาท่ีต้องเหนื่อย (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557) 
 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนา                     
ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด าริให้ส านักงานมูลนิธิชัย
พัฒนา ด าเนินการรับโอนท่ีดินซึ่งนางสาวคมคาย นิลประภัสสร ขอพระราชทานน้อม เกล้าฯ ถวาย
ท่ีดิน ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ านวน 35 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา เมื่อวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2544 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่
ชุมชนและจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจเพื่อน ารายได้มาสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อท่ีจะสามารถเล้ียงตัวเอง
ได้  (จันทิมา ผ้ึงผัน, 2555: 1-2) 
 ความคาดหวัง เกิดจาก ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์
ต่างๆ  คิดล่วงหน้าไว้ก่อน คาดหวังเอาไว้ในทางท่ีดี  นั่นคือผู้ใช้บริการโครงการอุทยานอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม มีความปรารถนาหรือคาดหมายว่าจะได้รับจากการให้บริการ ในด้าน
เจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ี ด้าน
ข้อมูลท่ีได้รับ จากการบริการ และด้านราคา  จะได้ผลลัพธ์หรือผลงานจากการได้รับบริการออกมา
เป็นท่ีน่าพอใจ   เกิดความประทับใจจากการให้บริการของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม 
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 ความพึงพอใจเกิดจากความรู้สึกชอบใจ พอใจ ของมนุษย์เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อ
ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ ดังนั้นอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐมต้องท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจเพื่อท่ีจะพัฒนาองค์กรไป สู่ความส าเร็จ 
สามารถเล้ียงตัวเองได้ และการบริการท่ีดีเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้
บริการท่ีอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  การบริการท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ท่ีมา
ใช้บริการ 
 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม ให้บริการแก่ชุมชนและจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจ
เพื่อน ารายได้มาสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อท่ีจะสามารถเล้ียงตัวเองได้ ประกอบด้วย แผนงานธุรกิจ
เพื่อสังคม โครงการเช่าอาคาร มีห้องสัมมนาจัดเล้ียง อบรมสัมมนา และพื้นท่ีกลางสนามส าหรับ
ให้บริการจัดเล้ียง โครงการร้านค้า  มีการจ าหน่ายสินค้า สินค้าโดยเน้นสินค้าโครงการหลวง   สินค้า
ร้านภัทรพัฒน์   สินค้าโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดา  สินค้าโครงการหลวงบริษัทดอยค า
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด สินค้าบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สินค้าลูกศิษย์โครงการฯท่ีมา
เรียนฝึกอบรมวิชาชีพ และร้านกาแฟของอุทยานการอาชีพฯโดยมีเจ้าหน้าท่ี ของโครงการอุทยานการ
อาชีพฯ ชงขายให้กับลูกค้า มีธนาคารไทยพาณิชย์ ร้านนวดแพทย์แผนไทย  สถานพักผ่อนท่ีออกก าลัง
กาย  แผนงานบริการการพัฒนา บริการด้านวิชาการ โครงการอบรมภายนอกและภายใน  มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้และพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้  การจัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันภายในและภายนอกให้กับประชาชน 
นักเรียน ผู้ท่ีสนใจในจังหวัดนครปฐม และโครงการห้องสมุด  มีการบริการห้องสมุดประชาชนท่ีให้
ความรู้ในด้านอาชีพ 
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ท้ังหมด 
6 ด้าน ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้าน
สถานท่ี ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ และด้านราคา เพื่อน าผลวิจัยท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ สร้างความ  พึง
พอใจ ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการประชาชนในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม   
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการ

อาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
4. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ อุทยานการอาชีพ

ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  
และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพ
ชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  
และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพ
ชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม 
  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรท ำวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม เนื่องจากกลุ่มประชากรตัวอย่างดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะก าหนดความแน่นอนได้ 
ผู้วิจัยจึงได้ค านวณเพื่อก าหนดค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548: 26) ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% หรือ 0.05 จากสูตรการค านวณจะได้
กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างส ารองเพิ่ม 15 ตัวอย่าง รวมจ านวนตัวอย่าง 400 
ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 

ขั้นที ่1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
ขั้นที ่2 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)  

 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 

งานวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการระหว่างระยะเวลาการศึกษาวิจัย เริ่ม ต้ังแต่ เดือน                        
เมษายน – กรกฎาคม 2559  รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยประมาณ 
 
ขอบเขตเนื้อหำ 
 เป็นการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพ 
ชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม 
 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   
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 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
1. ตัวแปรด้านความคาดหวัง 

1.1. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  
1.2. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อกระบวนการให้บริการ 
1.3. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อส่ิงอ านวยคามสะดวก 
1.4. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อสถานท่ี 
1.5. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 
1.6. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อราคา  

2. ตัวแปรด้านความพึงพอใจ 
2.1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  
2.2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกระบวนการให้บริการ 
2.3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงอ านวยคามสะดวก 
2.4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสถานท่ี 
2.5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 
2.6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อราคา 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้ใช้บริการของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึง
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอุทยำนฯ 
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
เจ้าหน้าท่ีให้บริการ  
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
กระบวนการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิง
อ านวยคามสะดวก 
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสถานท่ี 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อข้อมูล
ท่ีได้รับจากการบริการ 
6.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อราคา 
 
 

ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรอุทยำนฯ 
1. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อ
เจ้าหน้าท่ีให้บริการ  
2. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อ
กระบวนการให้บริการ 
3. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อส่ิง
อ านวยความสะดวก 
4. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อสถานท่ี 
5. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อข้อมูล
ท่ีได้รับจากการบริการ 
6.ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อราคา 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม 

 
 

ด้ำนประชำกรศำสตร์ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถำม 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยชัย

พัฒนา จังหวัดนครปฐม 
2. ทราบถึงปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ขยาย

ผล และปรับปรุงอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา   ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. ทราบพื้นฐานในการศึกษา และพัฒนาส าหรับผู้ท่ีสนใจ  ในเรื่องความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมต่อไป  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงาน ท่ีต้ังขึ้นภายใต้การด า 
มูลนิธิชัยพัฒนา  

2. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชาชนผู้มาใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม เช่นสถานท่ี งานจัดเล้ียง รับบริการอบรมอาชีพระยะส้ัน ซื้อสินค้า  มาออกก าลังกาย ใช้
บริการห้องสมุด 

3. ความคาดหวัง หมายถึง ส่ิงท่ีผู้ใช้บริการต้องการให้มีให้เป็นไปตามท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีต้องการให้บุคคลอื่นกระท าบางอย่างตามท่ีตนคาดหมายไว้
ความต้องการของบุคคลท่ีมีต่อคนอื่นให้กระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตนปรารถนา โดยใช้ความคาดหวังเป็น
แนวทางก าหนดพฤติกรรม ต่อบุคคลท่ีตนคาดหวังในลักษณะท่ีตนคิดว่าถูกต้อง 

4. ความพึงพอใจหมายถึง เกิดจากความรู้สึกชอบใจ พอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ ดังนั้นอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมต้องท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 

5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างกระตือรือร้นแสดงความเต็มใจ
ท่ีจะให้บริการ การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือทักทายเหมาะสม กิริยาสุภาพ มีความรู้ความ
ความสามารถในการให้บริการ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ เกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้ า 
บริการให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยความเต็มใจ 

6. กระบวนการบริการ หมายถึง กระบวนการขั้นตอนสะดวกรวดเร็วมีป้ายบอกขั้นตอน
ให้บริการ มีการบริการตามล าดับ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สอดคล้องกั บการ
ให้บริการ ราคามีความเหมาะสม 

7. ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงของเครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น มีความทันสมัย   ห้องน้ าสะอาดเรียบร้อย สะดวกสบายข้ึน  

8. สถานท่ี หมายถึง อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ความสะดวกในการไป
รับบริการ สถานท่ีกว้างขวางทันสมัย มีป้ายบอกช่ืออาคาร มีท่ีจอดรถยนต์ 

9. ข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ หมายถึง การประชาสัมพันธ์  มีป้ายประชาสัมพันธ์ 
เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา  มีการให้ข้อมูลรวดเร็ว เข้าใจง่ายและถูกต้อง  

10. ราคา หมายถึง มีการต้ังราคาท่ีเหมาะสมกับการให้บริการ ราคาสินค้า มีความ
เหมาะสม 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพ                     
ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม” ได้น าแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
2. ประวัติการก่อตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ 
5. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์  

1.1. ความหมายของประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประชากร ท้ังนี้เพราะ
ค าว่า“Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า 
“Graphy” หมายถึง“Writing Up” หรือ“Description” ซึ่งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยก
พิจารณาจากรากศัพท์ ค าว่า“Demography” น่าจะมีความหมายตามท่ีกล่าวข้างต้น คือ วิชาท่ี
เกี่ยวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง, 2521:  2) 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548 : 22) ได้กล่าวถึงความหมายของปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดของ
องค์ประกอบของครอบครัว เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ 
ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว  
 ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2543) กล่าวว่า องค์ประกอบทางประชากรศาสตร์ หมายถึง 
ลักษณะต่างๆ ของคนหรือประชากร ท้ังทางด้านชีววิทยาและสังคม ได้แก่ อายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษาพูด การศึกษา เศรษฐกิจ สถานภาพสมรส ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 1. องค์ประกอบหรือลักษณะท่ีติดตัวมาโดยก าเนิด (Ascribed Characteristics) เป็น
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ อายุ เพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษาพูด ศาสนา  
 2. องค์ประกอบหรือลักษณะท่ีหามาได้จากสังคมในภายหลัง  (Achieved 
Characteristics) ได้แก่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ซึ่งบุคคลสามารถหามาได้โดยแสดงความสามารถตามท่ีสังคมก าหนด  
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปความหมายของประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ 
ประชากรศาสตร์ คือ ลักษณะพื้นฐานต่างๆของประชากร ท้ังด้านชีววิทยาและสังคม แบ่งออกได้เป็น 
2 ส่วน คือลักษณะท่ีติดตัวมาโดยก าเนิด เช่น เพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ เป็นต้น และลักษณะท่ีหามา
ได้จากสังคมภายหลัง เช่น ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ สถานภาพ การศึกษา เป็นต้น อีกท้ังยังเป็นข้อมูล
ท่ีง่ายและสะดวกต่อการน าไปเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์  

1.2. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  

 Hanna and Wozniak (2001) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากร (Demographic) เช่น 
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา เช้ือชาติเป็นต้น เป็นลักษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดมักจะ
น ามาพิจารณาเพื่อแบ่งส่วนตลาด โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการ ความชอบและอัตราการใช้
สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีหน่วยงานจ านวนมากได้รวบรวมไว้ การน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์จึงท าได้โดยง่าย อีกท้ังยังสะดวกต่อการวัดและประเมินผลอีกด้วย  
 นอกจากนี้นักการตลาดสามารถน าผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรท่ีมีผู้ศึกษา
ไว้แล้ว มาประยุกต์ใช้กับสินค้าของตนได้อีกด้วย เช่น ผลการศึกษาความแตกต่างของลักษณะทาง
จิตวิทยาระหว่างคนท่ีมีครอบครัวกับคนโสด (Donthu and Gilliland, 2002) ช่วยให้นักการตลาด
เห็นโอกาสในการขายสินค้าส าหรับกลุ่มคนโสด โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคนโสดท่ีให้ความส าคัญกับ
งานมากกว่าการมีครอบครัว จะมีพฤติกรรมตามความพอใจ (Hedonic behavior) ชอบแสวงหา
ความหลากหลาย ชอบการเปล่ียนแปลง ไม่กลัวท่ีจะเส่ียง ไม่สนใจเรื่องราคา และกล้าท่ีจะทดลองใช้
สินค้าใหม่ ส่วนกลุ่มคนท่ีอยู่ เป็นโสดเพราะคู่สมรสเสียชีวิตจะแสดงพฤติกรรมเพื่อชดเชย 
(Compensating behavior) ใช้ชีวิตแบบต่อสู้กับความโดดเด่ียว ด้วยการมีเพื่อนมาก ใช้สินค้าท่ีมี
ช่ือเสียงเพื่อเป็นเครื่องแสดงตัวตน ดังนั้นคนโสดท้ัง 2 กลุ่มนี้จึงเหมาะท่ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
สินค้าหรูหรา มีราคา เช่น ไวน์ เครื่องเพชร เส้ือผ้า ซึ่งสามารถสะท้อนถึงรูปแบบชีวิตท่ีเขาแสวงหาได้  
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542 : 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้ เป็นทฤษฎี
ท่ีใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ 
(Defleur and Bcll-Rokeaoh, 1996) ท่ีอธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ 
ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ คือบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลท่ีอยู่ในล าดับช้ันทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับและตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องส่ิงเร้าและการ
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามา
ประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารว่า ผู้รับสารท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อ
ข่าวสารที่แตกต่างกัน 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41-42) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
(Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็น
เกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญท่ีช่วยก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
 1. เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็น
หลักในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ  เพราะปัจจุบันนี้ตัว
แปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ 
และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่าง ๆ กัน 
 2. อายุ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการ                 
ท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ และชอบสินค้าแฟช่ัน กลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจ
สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน และได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market)
โดยมุ่งความส าคัญท่ีตลาดอายุส่วนนั้น 
 3. สถานภาพครอบครัว ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส (อายุแรก
สมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู่, การหย่าร้าง) และการ
สมรสใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคุณลักษณะทางประชากรท่ี
ส าคัญท่ีเกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นส าคัญท่ีสุด ในการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์การ
สหประชาชาติได้รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดังนี้ 
 3.1 โสด 
 3.2 สมรส 
 3.3 หม้ายและไม่สมรสใหม่ 
 3.4 หย่าร้างและไม่สมรสใหม่ 
 3.5 สมรสแต่แยกกันอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 สถานภาพสมรส มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิด
มากกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆจะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงานแล้วเนื่องจากไม่
มีภาระผูกพัน หรือคนท่ีต้องอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากับคนท่ีแต่งงานแล้ว สรุปได้ว่ า ปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีท าให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่ิงแวดล้อม
ทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นและการลดลงของประชากร โครงสร้างอายุของ
ประชากร การย้ายถ่ิน รูปแบบของครอบครัว การศึกษา รายได้ เช้ือชาติ 
 4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัว
แปรท่ีส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาสูงบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ าโอกาสท่ีจะหางานระดับสูงยากจึงท าให้มี
รายได้ต่ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์ รูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยม
อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์
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ด้านอื่น ๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์อายุ และอาชีพร่วมกัน 
 จากแนวความคิดและทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์ที่กล่าวมาด้านต้น ซึ่งกล่าวไว้ว่า ปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ต่างๆ ส่งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้
น าแนวคิดนี้มาใช้ประกอบเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเครื่องมือวิจัย เนื่องจากปัจจัยแต่ละปัจจัยของ
บุคคลหนึ่งท่ีแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานในการก าหนด 
 
2. ประวัติการก่อต้ังและข้อมูลเก่ียวกับ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

 
รูปภาพที่ 2.1 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

 
 ความเป็นมา 
 นางสาวคมคาย นิลประภัสสร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายท่ีดิน ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมือง 
จังหวัด นครปฐม จ านวน 35 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2544 เพื่อใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชด าริแนวการพัฒนาท่ีดิน เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 ให้พัฒนาท่ีดินดังกล่าวเป็นศูนย์ฝึก
อาชีพของภูฟ้า ขายสินค้าต่างๆ จากโครงการพระราชด าริ รวมท้ังสินค้า OTOP ของนครปฐม หรือ
จัดสร้างเป็นโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรต่างๆ รวมท้ังจัดท าหีบห่อสินค้า เพื่อส่งจ าหน่าย 
รวมถึงส่งเสริมให้เป็นศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพต่างๆ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม เพื่อท าการประชาสัมพันธ์ (โครงการอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม, 2558)  
  
 พระราชด าริ 
 คณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี12 ธันวาคม
2548 อนุมัติในหลักการ แนวทางการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โครงการอุทยานการอาชีพใน
ท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเพื่อให้วิทยาการและบริการวิชาการ 
โดยเฉพาะด้านการอาชีพในหลากหลายรูปแบบแก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ พร้อมท้ังให้บริการ
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ทางสังคมแก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแนวพระราชด าริในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์
วิชาการ และศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว 
 มูลนิธิชัยพัฒนาได้พิจารณาปรับรูปแบบการด าเนินโครงการในท่ีดินดังกล่าวแล้วเห็นควร
ให้จัดท าเป็น “โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม” ขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการ
โดยเฉพาะด้านการอาชีพหลากหลายรูปแบบแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ พร้อมท้ังให้บริการ
สังคมแก่ท้องถิ่น 
 

 วัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการ แหล่งข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพและเป็นแหล่งฝึกอาชีพใน
พื้นท่ีโดยเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนผู้สนใจท่ัวไป โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

2. เพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ปรัชญาตามแนวพระราชด าริให้แก่ผู้เข้าอบรม และขยายผล
ไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3. เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งธุรกิจท้องถิ่น  แหล่งท่องเท่ียว และแหล่งบริการทาง
สังคมแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

5. เพื่อให้เป็นต้นแบบของแหล่งการเรียนรู้ในด้านอาชีพ และการให้บริการทางวิชาการท่ี
หลากหลายครบวงจร 

วัตถุประสงค์รอง 
เพื่อให้เป็นต้นแบบของโครงการท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
 

 พิธีเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

 วันท่ี 21 ธันวาคม 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  

ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานมูลนิธิชัย
พัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และศิษย์อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาเฝ้าฯ รับเสด็จฯในการนี้ 
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กราบบังคมทูลฯ ถึงความเป็นมาของโครงการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการบริการทางสังคมท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมูลนิธิชัย
พัฒนา เมื่อปีพุทธราช 2553 เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในด้านของการศึกษาและการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน พร้อมท้ังส่งเสริม
ให้เป็นศูนย์วิชาการและศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว โดยได้ด าเนินการบนท่ีดินซึ่งนางสาวคมคาย นิลประภัสสร น้อมเกล้าฯ  
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตีระฆังเปิดป้ายโครงการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม และเสด็จฯ ไปยังอาคารปฐมสัมมาคาร ในการนี้ นายลลิต ถนอม
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สิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการฯ พร้อมกันนี้ได้กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์
ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

 โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของโครงการฯ และ
ประทับรถพ่วงพระท่ีนั่งเสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้บริเวณอาคารพัฒนวิชาคาร เพื่อทอดพระเนตรโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ไม้ ศูนย์การเรียนรู้การท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือน รวมถึง
ทัศนียภาพภายในโครงการ 

 จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปยังบริเวณร้านค้าของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม เพื่อทรงเปิดร้านภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน พร้อมทรงปรุงน้ า “ชมพูอุทยาน”  น้ าปรุง
สูตรพระราชทานให้แก่โครงการฯ ต่อด้วย ทรงเยี่ยมชมผลการฝึกอาชีพ ทอดพระเนตรงานแสดง
อาชีพที่พัฒนาโดยโครงการฯ รวมถึงอาชีพของชุมชน และเสด็จพระราชด าเนินไปยังห้องสมุดคมคาย 
นิลประภัสสร เพื่อทอดพระเนตรผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งห้องสมุดคมคาย นิล
ประภัสสร ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์พิเศษ 
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นคนคิดรูปแบบของห้องสมุด และได้รวบรวมหนังสือ วารสาร จุลสาร 
เอกสาร รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอาชีพที่มีความทันสมัย 

 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ถือเป็นแหล่งวิชาการและ
แหล่งข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังเป็น
ต้นแบบของแหล่งการเรียนรู้ในด้านการอาชีพ และการให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลายครบวงจร 
นอกจากนี้ยังให้บริการทางสังคมอื่นๆ อาทิ ห้องสมุด ห้องจัดอบรมสัมมนา ห้องจัดเล้ียง สถานท่ีออก
ก าลังการ และร้านค้า จนถึงปัจจุบัน ได้มี ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 18,000 คน และ
ผู้ใช้บริการทางสังคมด้านอื่นๆ มากกว่า 30,000 คน สามารถเอื้อประโยชน์และส่งเสริมความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปภาพที่ 2.2 พิธีเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 



13 
 
 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานอ านวยการ แผนงานธุรกิจเพื่อสังคม และแผนงานบริการการ
พัฒนาดังนี้ 
 

1. แผนงานอ านวยการกลาง 
 บริหารงานอ านวยการกลาง รวมท้ังสนับสนุนการด าเนินงานของแผนงานบริการการ
พัฒนาและแผนงานธุรกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้ 

1.1. งานพัฒนาบุคลากรกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การศึกษาโครงการในพระราชด าริ และโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา 

1.2. งานอาคารสถานท่ีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานท่ีให้
พร้อมใช้งานได้เสมอ 

1.3. งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักและมีผู้มาใช้บริการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม
อาชีพ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ 

1.4. งานกิจกรรมชุมชนโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
ร่วมกับชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดโครงการวั นสมเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ กับการพัฒนา วันเด็กแห่งชาติ วันลอยกระทง เป็นต้น  

1.5. งานบริหารทั่วไปด าเนินการบริหารงานส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมายนโยบาย 
ได้แก่ การจัดท างบประมาณ แผนงาน การติดตามผลการด าเนินงาน งานด้านการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
 แผนงานอ านวยการ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม มีหน้าท่ี
สนับสนุนการด าเนินงานของแผนงานบริการการพัฒนาและแผนงานธุรกิจเพื่อสังคม บริหารงาน
ส่วนกลางให้มีความคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบของส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จ าแนกเป็นงาน
ต่างๆ ดังนี้ 
 งานธุรการ จัดท าเอกสารต่างๆ หนังสือราชการ การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานอื่น 
หนังสือภายในโครงการฯ และงานบริหารงานส่วนกลางท้ังหมดของโครงการฯ 
 งานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยการจัดท าเว็บไซต์ www.chaipatpark.com และ Facebook 
โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม 
 งานทรัพยากรบุคคล ด าเนินการงานบุคลากรของโครงการฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
บันทึกเวลาการท างาน ระเบียบงานทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ รวมถึงการจัดหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงาน 
 งานจัดซื้อ ด าเนินการจัดหาใบเสนอราคาเพื่อท าการเปรียบเทียบราคา และขออนุมัติ
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิชัยพัฒนา 

http://www.chaipatpark.com/
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 งานจัดจ้าง จัดหาบุคคลภายนอกด าเนินงานรับเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ รับเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย รับเหมาบริการท าความสะอาด รับเหมาบริการก าจัดปลวก เป็นต้น 
 งานบัญชีและการเงิน โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้
ด าเนินงานด้านบัญชีและการเงินตามระเบียบของมูลนิธิ ชัยพัฒนางานอาคารและสถานท่ี 
ประกอบด้วย งานจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานปรับปรุงระบบ 
 สาธารณูปโภค งานก่อสร้างและต่อเติม และงานซ่อมบ ารุงท่ัวไป  งานจ้าง เหมา ได้แก่               
จ้างเหมา บริษัทรับจัดสวน บริษัทก าจัดปลวกและบริษัทบริการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เข้า
ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ 
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าป้ายโครงการฯ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสัมมนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้าโครงการฯและติดต้ังระบบการ
สปริงเกอร์สนาม งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ซ่อมแซมถนนภายในโครงการฯ ปรับปรุง
ลานจอดรถ ปรับปรุงทางเดินเท้า ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
 งานก่อสร้างและต่อเติมอาคาร ได้แก่ ต่อเติมหลังคาอาคารปฐมสัมมาคาร ต่อเติมหลังคา
อาคารพัฒนวิชาคาร ต่อเติมหลังคาร้านคอฟฟี่พาร์ค ต่อเติมพื้นท่ีเตรียมอาหาร ต่อเติมโรงเรือน
อเนกประสงค์ 
 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ได้แก่ ซ่อมแซมระเบียงอาคารพัฒนวิชาคารเพื่อแก้ปัญหา          
น้ าขัง  ซ่อมแซมห้องจัดเล้ียงอาคารปฐมสัมมาคารเพื่อความสวยงาม และซ่อมแซมโรงเรือนเก็บของ 
 งานซ่อมบ ารุงท่ัวไป ได้แก่ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 นอกจากนี้ งานปรับปรุงถนนและตล่ิงสระน้ าวารีอนุรักษ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
โครงการชลประทานนครปฐมในการปรังปรุงซ่อมแซมถนนและตล่ิงสระน้ าวารีอนุรักษ์ เนื่องจาก
ปัญหาน้ าเซาะตล่ิงท าให้ถนนบริเวณ ขอบสระน้ าและตล่ิงพังทลาย หากไม่รีบด าเนินการแก้ไขจะท าให้
ผู้ท่ีมาใช้บริการได้รับอันตราย  งานซ่อมบ ารุงกังหันน้ าชัยพัฒนา ด าเนินการโดยกรมชลประทานปาก
เกร็ด ในการซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบการท างานของกังหันตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และงาน
ซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์คมคาย นิลประภัสสร เจ้าหน้าท่ีโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ได้
ด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและซ่อมแซมเครื่อ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้
เหมือนเดิม 
 งานบริการชุมชนโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้บริการชุมชน ดังนี้ 
 จัดพิธีท าบุญเล้ียงพระสงฆ์จ านวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 
 กิจกรรมวันเด็กประจ าปี 2558 ได้รับความให้ความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครองเข้า
ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กท่ีทางโครงการฯ จัดขึ้นจ านวน 300 คน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก 
 จัดโครงการแข่งขันจักรยานร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดนครปฐม ภายใต้ช่ืองาน“ร้อยโซ่
ล้านดวงใจ ถวายราชกุมารี 60 พรรษา” ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  29 มีนาคม 2558   ณ โครงการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจ านวน 700 คน 
 จัดงานนิทรรศการร่วมกับอ าเภอเมืองนครปฐม ภายใต้ช่ืองาน “คณะกรรมการหมู่บ้าน 
รากฐานของแผ่นดินการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมท ากินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ของดี 24 ต าบลในอ าเภอเมืองนครปฐม โดยจัดงานขึ้นเมื่อวันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม 
2558 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจ านวน 1,000 คน 
 จัดงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดนครปฐม ภายใต้
ช่ืองาน “ร้อยดวงใจ  ถวายราชกุมารี 60 พรรษา” เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 
ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  19 กรกฎาคม 2558 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจ านวน 500 คน 
 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปี  2558 โดยโครงการฯ เปิดให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐมและบริเวณใกล้เคียงได้ลอย
กระทงในสระน้ าวารีอนุรักษ์ พร้อมท้ังศิษย์อุทยานฯ และชาวบ้านได้น ากระทงมาจัดจ าหน่ายภายใน
งาน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และยังได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมงานจ านวน 200 คน 
 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ให้บริการพื้นท่ีถ่ายภาพให้แก่
ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาใช้สถานท่ีภายในโครงการฯ เพื่อเก็บภาพความทรงจ าต่างๆ เช่น ภาพถ่าย
แต่งงาน ภาพถ่ายรับปริญญา หรือการถ่ายภาพเพื่อประกอบรายงานต่างๆ อีกท้ังยังเปิดให้ประชาชน
ท่ัวไปได้ใช้สถานท่ีออกก าลังกายในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน โดยในปี 2558 มีผู้สนใจมาใช้สถานท่ี
ถ่ายภาพจ านวน 402 ราย  และประชาชนท่ีมาออกก าลังกายจ านวน 360 คน 
 นอกจากนี้ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยสนับสนุนในส่วนของพื้นท่ีจัดกิจกรรม ซึ่งในปี 
2558 โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนพื้นท่ีจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. อ าเภอเมืองนครปฐมจัดงานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน 
รากฐานของแผ่นดินการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมท ากินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2558 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม  
มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 100 คน 

2. กลุ่มงานปกครองจังหวัดนครปฐม จัดการฝึกอบรมตามโครงการปลูกฝังส านึกรัก
สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 18,21,22 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร
พัฒนวิชาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง
แนวคิดของเยาวชนและผู้น ากลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด อุดมการณ์ และหลักการมีส่วน
ร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้จังหวัดก าหนดหลักสูตร
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง และด าเนินการฝึกอบรมเยาวชนอายุ 15-20 ปี และ
ผู้น ากลุ่มต่างๆ จ านวน 100 คน เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดความปรองดองในพื้นท่ี 
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3. อ าเภอเมืองนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านแพร่ระบาดรุนแรง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2558 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา มีกลุ่มเป้าหมายร่วมงานจ านวน 200 คน 

4. นอกจากนี้ ส่วนบริหารงานท่ัวไปได้ให้การสนับสนุนอาจารย์คมคาย นิลประภัสสร ใน
การท าธุระกรรมและด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ รวมถึงการซ่อมแซมบ้านพักและอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในบ้านของอาจารย์คมคาย  (โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม, 2558) 

 
รูปภาพที่ 2.3 แบบจ าลองกังหันชัยพัฒนา  

 

 
รูปภาพที่ 2.4 อาคารพัฒนวิชาคาร 
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รูปภาพที่ 2.5 งานท าบุญเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 
รูปภาพที่ 2.6  งานวันเด็ก งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล ร้อยดวงใจ ถวายราชกุมารี 60 พรรษา 

 

 

 
รูปภาพที่ 2.7 นิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดินการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมท า

กินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รูปภาพที่ 2.8 งานวันลอยกระทง ประจ าปี 2558 

 

 

 
รูปภาพที่ 2.9 บริการสถานท่ีออกก าลังกาย 

 

 

 
รูปภาพที่ 2.10 บริการสถานท่ีถ่ายภาพ 
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 สรุป แผนงานอ านวยการ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม มีหน้าท่ี
สนับสนุนการด าเนินงานของแผนงานบริการการพัฒนาและแผนงานธุรกิจเพื่อสังคม  บริหารงาน
ส่วนกลาง  เช่น  งานงบประมาณ งานธุการ งานบุคคล จัดซื้อ จัดจ้าง งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี งานกิจกรรมชุมชน  การประชาสัมพันธ์โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน  

 
2. แผนงานธุรกิจเพือ่สังคม 
แผนงานธุรกิจเพื่อสังคม แบ่งเป็น 2 โครงการ  

2.1. โครงการให้เช่าอาคาร 

 

 
รูปภาพที่ 2.11 อาคารปฐมสัมมาคาร 

 
ผลตอบแทนที่สังคมได้รับ 

กิจกรรม 
จ านวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ (คน) 
งานจัดเล้ียงอาคารปฐมสัมมาคาร 34,000 

งานอบรมสัมมนาอาคารปฐมสัมมาคาร 10,000 

งานอบรมสัมมนาอาคารพัฒนวิชาคาร 2,000 

รวม 46,000 

 หมายเหตุ ผลตอบแทนท่ีสังคมได้รับเป็นจ านวนเงิน หมายถึง จ าเนินเงินท่ีจ่ายให้แก่
ชุมชนชนและบุคคลท่ีด าเนินงานกับโครงการฯ เช่น ร้านอาหาร พนักงานเสริฟน้ า ร้านดอกไม้ ดนตรี 
ฯลฯ 
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 ในช่วงปี 2558 นี้ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้ด าเนินการให้
เช่าอาคารปฐมสัมมาคารและอาคารพัฒนวิชาคาร รวมท้ังส้ิน 137 งาน มีผู้ใช้บริการ 44,516  คน 
โดยจ าแนกเป็นให้เช่าอาคารปฐมสัมมาคารเพื่อการจัดเล้ียง 76 งาน งานอบรมสัมมนาจ านวน 45 งาน 
และให้เช่าอาคารพัฒนวิชาคารเพื่องานอบรมสัมมนาจ านวน 16 งาน โดยมีผลตอบแทนท่ีสังคมได้รับ
เป็นตัวเงิน 6,322,392 บาท  ( เป้าหมาย  6,000,000 บาท ) ผู้ได้รับประโยชน์จ านวน 46,692 คน  
( เป้าหมาย 46,000 คน ) และรายได้จากโครงการให้เช่าอาคาร(หักค่าใช้จ่ายแล้ว) จ านวน 5,609,966  
บาท จ าแนกรายละเอียดดังนี้ ( โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม, 2558 ) 

 
อาคารปฐมสัมมาคาร 

กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ผลต่าง จ านวนคน จ านวน
งาน 

งานเล้ียง
สังสรรค์ 

10,200,531.00 5,613,470.00 4,587,061.00 34,201.00 76 

งานอบรม
สัมมนา 

1,552,810.00 639,605.00 913,205.00 11,344.00 45 

รวม 11,753,341.00 6,253,075.00 5,500,266.00 45,545.00 121 
 
อาคารพัฒนวิชาคาร 

กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ผลต่าง จ านวนคน จ านวนงาน 
งานอบรม
สัมมนา 

179,017.00 69,317.00 109,700.00 1,147 16 

รวม 179,017.00 69,317.00 109,700.00 1,147 16 
 
รวมอาคารปฐมสัมมาคารและอาคารพัฒนวิชาคาร 

กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ผลต่าง จ านวนคน จ านวนงาน 
ปฐมสัมมา
คาร 

11,753,341.00 6,253,075.00 5,500,266.00 45,545 121 

พัฒนวิชาคาร 179,017.00 69,317.00 109,700.00 1,147 16 
รวม 11,932,358.00 6,322,392.00 5,609,966.00 46,692 137 
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รูปภาพที่ 2.12 งานมงคลสมรส 

 

 

 
รูปภาพที่ 2.13 งานอบรม สัมมนา  

 
 
 สรุปว่า โครงการให้เช่าอาคารได้ด าเนินการให้เช่าอาคารปฐมสัมมาคารและอาคารพัฒน
วิชาคาร บริการงานจัดเล้ียงและอบรมสัมมนา เพื่อให้บริการชุมชน อีกท้ังเป็นการจัดหารายได้ให้แก่
โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
 
 โครงการร้านค้าชุมชน 
 โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดท าร้านค้าเพื่อให้บริการ
ชุมชนและจัดหารายได้ให้โครงการ อีกท้ังเป็นตลาดให้แก่ผู้ฝึกอบรมของโครงการฯ เอง รวมถึงการ
พัฒนาชุมชนในโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการฯ จัดให้มีร้านค้าให้เอกชนเช่า
ด าเนินการ และร้านค้าของโครงการฯ 2 ร้าน คือ ร้านภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน จ าหน่ายสินค้าท่ีพัฒนา
โดยโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา สินค้าในโครงการพระราชด าริ สินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
และสินค้าท่ีชุมชนต้องการ และร้านคอฟฟี่พาร์ค จ าหน่ายกาแฟและเครื่องด่ืม (โครงการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐ, 2558) 
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ผลตอบแทนที่สังคมได้รับ 

กิจกรรม จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

จ านวนเงิน (บาท) 

ร้านภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน - 759,440 
ร้านคอฟฟี่พาร์ค - 468,000 
ร้านค้าให้เช่า 25 1,7285,000 

รวม 25 2,955,440 

  

 ร้านค้าภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน เป็นร้านค้าของโครงการท่ีจ าหน่ายสินค้าของภัทรพัฒน์ 
สินค้าท่ีพัฒนาโดยโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา สินค้าโครงการหลวงสวนจิตรลดา สินค้ามูลนิธิ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สินค้าบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด สินค้าโครงการมูลนิธิแม่
ฟ้าหลวง สินค้ามูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสินค้าออแกนิค อาทิ เช่น ข้าว
สายพันธุ์ต่างๆ ธัญญาพืชเพื่อสุขภาพจากบริษัทนูทรีเมท,เฮลต้ีเมท,ซองเดอร์ รวมถึงสินค้าท่ีผลิตโดยผู้
เข้าอบรมจากโครงการฯ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน และประชาชนในในจังหวัดนครปฐม และ จังหวัด
ใกล้เคียง โดยในช่วงปี 2558 ร้านภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน มีรายรับ 2,255,503 บาท และผลต่าง 
รายรับ – รายจ่าย รวม 569,596.89 บาท และมีผู้ได้รับประโยชน์ท้ังผู้จ าหน่ายและผู้ซื้อสินค้าไม่ต่ า
กว่า 40 คนต่อวัน ( โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม, 2558 ) 

 

 
รูปภาพที่ 2.14 สินค้าในร้านภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน 

 
 

ร้านคอฟฟี่พาร์ค เป็นร้านโครงการท่ีจ าหน่าย กาแฟสด และเครื่องด่ืมต่างๆ โดยวัตถุดิบ
หลัก คือ เมล็ดกาแฟดอยตุง ในช่วงปี 2558 ร้านคอฟฟี่พาร์ค มีรายรับจากการขายกาแฟ และ
เครื่องด่ืมรวม 517,135  บาท และผลต่างรายรับ – รายจ่าย รวม 220,894 บาท  และมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ท้ังผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าไม่ต่ ากว่า  50 ราย 
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รูปภาพที่ 2.15 ร้านกาแฟ Coffee park 

 
 
 ร้านค้าให้เอกชนเช่าด าเนินการ ในปี 2558 โครงการฯ ให้เอกชนเช่าร้านค้าด าเนินการ
รวม 4 ร้าน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้านข้าวอุทยานจ าหน่ายอาหารตามส่ัง  ร้านอารดา จ าหน่าย
ดอกไม้และรับจัดดอกไม้ตามงานต่างๆ และร้านนวดแผนไทย รวมท้ังรถโมบายรับช าระค่าไฟฟ้าในเขต
อ าเภอเมืองนครปฐม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีผู้ได้รับประโยชน์ท้ังผู้จ าหน่ายและรับบริการจาก
ร้านค้าต่างๆ เหล่านี้ไม่ต่ ากว่า วันละ 60 รายโดยในปี 2558 มีรายรับจากค่าเช่ารวม 324,300 บาท 

 

 
รูปภาพที่ 2.16 ร้านค้าให้เช่า 

 
 
สรุปว่า โครงการร้านค้า มีร้านค้าภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน เป็นร้านค้าของโครงการท่ีจ าหน่าย

สินค้าของภัทรพัฒน์ สินค้าท่ีพัฒนาโดยโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา สินค้าโครงการหลวงสวน
จิตรลดา สินค้ามูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สินค้าบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด 
สินค้าโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ าหน่ายให้ประชาชนผู้ท่ีสนใจ  มีร้านกาแฟ ร้านคอฟฟี่พาร์ค 
จ าหน่ายให้ผู้ท่ีสนใจ  ร้านค้าให้เช่า มีร้านนวด ธนาคารไทยพาณิชย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นการ
จัดหารายได้ให้แก่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

http://www.chaipatpark.com/store/promotions/item/265-เปิดให้บริการแล้ววันนี้-ร้านนวดแผนไทยโดยสมาคมแพทย์แผนไทยวัดพระปฐมเจดีย์ฯ-จ-นครปฐม.html
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3. แผนการบริการการพัฒนา 
โครงการอบรมภายในและภายนอก 

 ความเป็นมานับต้ังแต่ ฝ่ายแผนงานบริการการพัฒนา ได้เริ่มเปิดอบรมเมื่อเดือนกันยายน 
2549 จนถึงปัจจุบัน อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม มีผู้เข้าอบรมท้ังส้ิน 19,761 คน เป็นการ
อบรมหลักสูตรระยะส้ัน 486 ครั้ง การอบรมเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ด้านอาหารคาว
หวาน เบเกอรี่และเครื่องด่ืม งานประดิษฐ์ การเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการบรรยาย
วิชาการ 37 ครั้ง การศึกษาดูงาน 44 ครั้ง ( โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม, 
2558 ) 
 

 
รูปภาพที่ 2.15การฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 

 
 
 โครงการห้องสมุด 

 
ภาพที่ 2.16 ห้องสมุด "คมคาย นิลประภัสสร" 
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ห้องสมุดประชาชนท่ีทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มีระบบจัดเก็บ รวบรวม และรักษา
หนังสือ วารสาร จุลสารและเอกสารตีพิมพ์ท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถค้นคว้าความรู้ และเรียนรู้
วิชาการต่างๆ โดยเน้นข้อมูลด้านการอาชีพ รวมท้ังให้บริการสืบค้นทางสารสนเทศ บริการยืม คืน 
หนังสืออัตโนมัติ และบริการ Edutainment ห้องปฏิบัติการทางภาษา และคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดคมคาย นิลประภัสสรได้เปิดด าเนินการพร้อมกับอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐมในปี 
2544 ถึงปัจจุบัน 2558 ห้องสมุดมีหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเป็น 3,175 รายการ โดยมีจุดเน้น
ท่ีหนังสือพระราชกรณียกิจ หนังสือโครงการตามแนวพระราชด าริ หนังสือเฉลิมพระเกียรติและ
หนังสือพระราชนิพนธ์ จ านวน 290 เล่ม และหนังสือเกี่ยวกับอาชีพต่างๆจ านวน 264 เล่ม รวมท้ังเป็น
ห้องสมุดท่ีมีวารสารมูลนิธิชัยพัฒนาครบทุกฉบับอีกด้วย  ห้องสมุดได้จัดหาและพิจารณาจัดซื้อหนังสือ
ใหม่เข้าห้องสมุด โดยซื้อตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  และดุลยพินิจของบรรณารักษ์และท่ี
ปรึกษา  ห้องสมุดได้ด าเนินการท ารายการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม KOHA  ท่ีสามารถสืบค้นข้อมูลได้
จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใต้การดูแลของส านักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) จากสถิตการเข้าใช้บริการในปี 2558 มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดจ านวน 1,178 คน บริการ 
ยืม - คืน ให้ค าแนะการใช้ห้องสมุด บริการอินเตอร์เน็ต ( โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม,2558 )   
 สรุปว่า แผนการบริการพัฒนา มีโครงการอบรมภายนอกและภายใน ให้บริการประชาชน 
อบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน ในราคาท่ีไม่แพง  และมีห้องสมุดให้บริการประชนชน  
 โดยสรุปอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานจัดต้ังขึ้นภายใต้
มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเป็นทางการ วันท่ี 21 ธันวาคม 2558 จัดต้ังขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการ ด้าน
พัฒนาอาชีพโดยให้ประชาชน เยาวชน และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งการเรียนรู้ในด้าน
อาชีพ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม แบ่งการด าเนินงาน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 
แผนงานอ านวยการ จะเป็นงานเกี่ยวกับบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น งานธุรการ บุคคล จัดซื้อจัด
จ้าง บัญชีการเงิน และงานบริการชุมชน บริการสถานท่ีถ่ายภาพ สถานท่ีออกก าลังกาย  แผนงาน
ธุรกิจเพื่อสังคม โครงการเช่าอาคาร บริการงานจัดเล้ียงต่างๆ อบรมสัมมนา โครงการร้านค้า มีร้านค้า
ภัทรพัฒน์ ณ อุทยาน ร้านคอฟฟี่พาร์ค  ร้านค้าให้เอกชนเช่า  แผนงานบริการการพัฒนา โครงการ
อบรมภายใน และภายนอก ให้บริการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ดังนั้นผู้มาใช้บริการอุทยานการอาชีพ
ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จึงมีความคาดหวังและความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้าน
กระบวนการการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ี ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ
และด้านราคา 
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3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 

 ความหมายของความคาดหวัง 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง มีผู้ศึกษาท่ีแสดงความหมายตามทัศนะท่ีแตกต่าง
กัน สรุปดังนี้ 
 สัจจา โสภา (2556: 11) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึก ความ
ต้องการต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีการคาดคะเนหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  ซึ่งระดับความคาดหวังขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของบุคคลต่อส่ิงนั้น  
 ขนิษฐา เพ็งส าราญ (2554: 25)  ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง เป็นตัว
แปรทางจิตวิทยาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของมนุษย์  เป็นความคิดหรือการคาดการณ์ว่า
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะท าในส่ิงท่ีบุคคลนั้นหรือตนปรารถนา ในอนาคต 
 พรพิมล ริยายและคณะ (2556,อ้างถึงใน สัจจา โสภา 2556: 9) ความคาดหวัง หมายถึง 
ความต้องการ ความรู้สึก การรับรู้ การคาดการณ์ ถึงส่ิงท่ีบุคคลปรารถนาจะเป็นจะได้มาในอนาคต 
 ฤทัย ริธิธนวิชิต (2553,อ้างถึงใน สัจจา โสภา 2556: 9) ได้ให้ความหมายของความ
คาดหวังหมายถึง เป็นความคิด ความน่าเช่ือถือ ความต้องการ  ความมุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงหนึ่ง เช่น บุคคล การกระท าหรือเหตุการณ์  จึงเป็นการคิดล่วงหน้า โดยมุ่งหวังในส่ิงท่ีเป็นไป
ได้ว่าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว้ 
 ศรีกุล ยอดชมพู (2544,อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ็งส าราญ 2554: 16)  ได้ให้ความหมายของ
ความคาดหวัง หมายถึง เป็นลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งหมายรวมถึงการกระท า แรงจูงใจ ความเช่ือ 
ความรู้สึก ทัศนคติและค่านิยม จากการศึกษาพบว่ามีผู้ให้ความหมาย ของความคาดหวังไว้หลายท่าน
ดังนี้ความคาดหวัง หมายถึง ความคิดมุ่งหวังหรือคาดหมายว่าบุคคลน่าจะท าได้และเป็นส่ิงท่ีบุคคล
ปรารถนาจะไปให้ถึง 
 สุนีย์ ธีรดากร (2524,อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ็งส าราญ 2554: 16) ได้ให้ความหมายของ
ความคาดหวัง หมายถึง เป็นการท านายเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง การคาดหวังจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีเราเคยมีประสบการณ์เดิมมาก่อน 
 อนงค์รักษ์ โฮมราช (2554) ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง เป็นความรู้สึก
ของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือต าแหน่ง ท่ีเหมาะสมของตนเอง หรืออาจเป็นความรู้สึกถึงความ
เหมาะสมในบทบาทของผู้อื่น หรืออีกนัยหนึ่งความคาดหวังของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ
ตนเองอย่างหนึ่งว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องาน ท่ีตน
รับผิดชอบอยู่   ความคิดดังกล่าวนี้ ยั ง รวมไปถึงการคิดถึ งบุคคลอื่น  เ ช่น ผู้บั ง คับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558:94) ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง คือส่ิงท่ีลูกค้าโดยท่ัวไป
คาดหวังว่าจะต้องได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวังของโรงแรม  มักจะประกอบด้วย
ห้องพักท่ีสะอาดและมีความสงบ  ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก  เตียงนอนและท่ีนอนท่ีสะอาด  
หมอน ผ้าห่ม  ห้องน้ า  และสบู่ 
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    กล่าวโดยสรุปว่า ความคาดหวังหมายถึง ความต้องการ  การคาดการณ์เหตุการณ์ไว้
ล่วงหน้าถึงส่ิงท่ีปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตในทางท่ีดี  ความคาดหวัง มุ่งหวัง กับส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นและเกิดความพึงพอใจ 
 ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 ความคาดหวังของผู้รับบริการ สมิด สัชณุกร (2554:121-123) ดังนี้ 

1. ส่ิงท่ีได้เห็น ผู้รับบริการหวังท่ีจะได้เห็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจัดเตรียมไว้ว่ามีไว้
เพียงพอต่อการให้ความสะดวกต่างๆ มากน้อยเท่าใด เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีความทันสมัย
หรือไม่ จัดเตรียมบุคลากรมากเพียงพอแก่การท่ีจะให้บริการหรือไม่ มีเครื่องมือส่ือสารท่ีพร้อมจะให้
ความสะดวกหรือไม่ มีวัสดุต่างๆท่ีจะเอื้ออ านวยความสะดวกอย่างไร 

2. ความรู้สึกร่วม ผู้รับบริการคาดหวังท่ีจะได้รับการต้อนรับดูแลต้องการ การทักทายท่ี
ยกย่อง การแสดงกิริยาท่ีนอบน้อม ค าพูดไพเราะ ให้ความเอาใจใส่ และมีความเป็นกันเอง เมื่อมีข้อ
สงสัยจะต้องได้รับค าตอบช้ีแจง หรือจัดหาให้ตามความต้องการ ผู้รับบริการคาดหวังท่ีจะได้รับความ
สนใจ ให้ความส าคัญและให้เกียรติ 

3. การตอบสนอง ผู้รับบริการคาดหวังว่า ผู้ให้บริการจะมีความเต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างจริงใจและจริงจัง เมื่อต้องการความสะดวกอย่างใดก็จะได้รับบริการทันที มีความ
สะดวกรวดเร็วทันใจและได้รับประโยชน์สูงสุด 

4. การใช้หลักประกัน ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะมีผู้ให้บริการท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีจะ
บริการอย่างแท้จริง เป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยท่ีจะรับเรื่องอันเป็นปัญหาของผู้รับบริการได้ เป็นผู้ท่ีสามารถพูด
ได้อย่างเปิดเผยด้วยความไว้วางใจและช่วยแก้ปัญหาให้ได้รวมท้ังสามารถสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพ คุ้มค่าและถูกต้องสมบูรณ์ 

5. ความเช่ือถือได้ ผู้รับบริการคาดหวังว่าผู้ให้บริการมีความสามารถในการปฏิบัติตามท่ี
สัญญาด้วยการให้บริการท่ีถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว ด้วยการยึดมั่นในค าสัญญาท่ีจะให้บริการในเรื่อง
ต่างๆ อย่างแท้จริง 

 จากแนวคิดและทฤษฎีความคาดหวังท่ีกล่าวมาข้างต้น ความคาดหวังในการวิจัยนี้
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือผู้มาใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ท่ี
ต้องการให้อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมให้บริการตามท่ีตนคาดหมายไว้ ตามความ
ต้องการหรือการท่ีต้องการให้กระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตนปรารถนาเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง โดยใช้
ความหวังเป็นแนวทางก าหนด ตามแผน เป้าหมายท่ีวางเอาไว้ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ 
สมิด สัชณุกร และประยุกต์ใช้มาเป็นกรอบในการศึกษาผู้ใช้บริการคาดหวังความปรารถนาหรือ
คาดหมายว่าจะได้รับจากการให้บริการ ในด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ี ด้านข้อมูลท่ีได้จากการบริการ และด้านราคา  จะได้ผลลัพธ์
หรือผลงานจากการได้รับบริการออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ   เกิดความประทับใจจากการให้บริการของ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
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4. แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ 

 ความหมายความพึงพอใจในการบริการ 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ศึกษาและให้ความหมายความพึงพอใจและ
ความพึงพอใจในการบริการ ดังนี้ 
 สัจจา โสภา (2556: 14) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบใจ 
ถูกใจ พอใจ เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ตรงตามความต้องการ  หรือความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ (สัจจา โสภา 2556: 14) 
 ทิฟฟิน และ แมคคอร์มิค (1965,อ้างถึงใน ลติกา จองพาณิชย์เจริญ 2555:6) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจคือแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีถูกก าหนดโดยความต้องการพื้นฐาน หรือความจ าเป็น  และจะ
มีแรงขับไปสู่ปรารถนานั้น  และพยายามหลีกเหล่ียงส่ิงท่ีไม่ต้องการ 
 ลูดอน และ บิททา (1954,อ้างถึงใน ลติกา จองพาณิชย์เจริญ 2555:7) กล่าวว่า ความพึง
พอใจเป็น องค์ประกอบท่ีส าคัญในขั้นตอนการประเมิน ความพอใจนี้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเพียงพอ
จากส่ิงท่ีได้รับ และความรู้สึกเพียงพอนี้เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบประสบการณ์ในอดีตกับส่ิงท่ี
ได้รับ 
 มิลลินส์ (1985,อ้างถึงใน ลติกา จองพาณิชย์เจริญ 2555:7) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ 
ทัศนคติ ท่ีเกิดขึ้นภายในมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จท้ังปริมาณและ
คุณภาพ 
 ขนิษฐา เพ็งส าราญ (2554: 31) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ชอบ ความรู้สึกในด้านบวกหรือทัศนคติท่ีดี เป็นความประทับใจท่ีมีองค์ประกอบ และส่ิงจูงใจต่างๆท่ีมี
จาก การกระท าของตัวบุคคล และบริการต่างๆ 
 โอลิเวอร์ ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “ความพึงพอใจของผู้บริโภคหมายถึงภาวะการ
แสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าและบริการ” ซึ่งอาจขยายความ
ให้ชัดเจนว่าได้ว่า “ความพึงพอใจหมายถึงภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการ
ประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการท่ีตรงกับส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังหรือดีเกินกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า ในทางตรงกันข้าม “ความไม่พึงพอใจหมายถึงภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึก
ในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการท่ีต่ ากว่าความคาดหวังของ
ลูกค้า” ( ค านาย อภิปรัชญากุล 2557:52 ) 
 ค านาย อภิปรัชญากุล ( 2557:53 ) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง 
ภาวะแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้ส่ิงท่ีได้รับ
บริการหรือการให้บริการในระดับท่ีตรงกับการรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 
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 ลติกา จองพาณิชย์เจริญ ( 2555:7 ) ได้สรุปว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดง
ความรู้สึกพอใจ ยินดี ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้นสามารถสนองความต้องการของบุคคลท้ังร่างกายและจิตใจ
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้น 
 นอแมน และ กิล ( 1995,อ้างถึงใน ลติกา จองพาณิชย์เจริญ 2555:7 ) เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าว่า ความพึงพอใจจะขึ้นกับประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต มี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ 3 ส่วนได้แก่ 

1. คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality Product & Service) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของลูกค้า เมื่อลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการท่ีได้มามีคุณภาพดี ก็จะรู้สึกพอใจในสินค้าหรือ
บริการนั้นโดยท่ัวไปลูกค้าจะดูคุณภาพจากรายละเอียด หรือตัวอย่างของสินค้าหรือบริการ 

2. ราคา (Price) เป็นส่วนประกอบท่ีสอง ท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเมื่อลูกค้า
ได้เปรียบเทียบความยุติธรรมของราคา ลักษณะของสินค้า และเห็นว่ามีราคาท่ีเหมาะสม ลูกค้าก็จะ
เกิดความพึงพอใจ แต่เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นไม่เหมาะสมกับราคาก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 

3. ภาพลักษณ์ร่วม (Corporate image) เป็นส่วนประกอบท่ีสาม การมีภาพลักษณ์
ร่วมกันควรเป็นท่ีรู้จักกันท้ังด้านการด าเนินธุรกิจท่ัวไป การมีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบใจ ถูกใจ พอใจ มีความรู้สึกทัศนคติ
ในทางท่ีดี ประทับใจ ตามผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีปัจจัยส าคัญ ๆ ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้ รับบริการท่ีมี
ลักษณะคุณภาพ และระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์การบริการใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
วิธีการใช้หรือสถานการณ์ท่ีลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง และค านึงถึงคุณภาพของการ
น าเสนอบริการเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการท่ีผู้รับบริการ
ยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ ตามความเต็มใจท่ีจะจ่าย(Willingness 
to Pay) ของผู้รับบริการท้ังนี้เจคติของผู้รับบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการ กับคุณภาพของการบริการ
ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าหรือบรอหารท่ีมีราคาสูง
เป็นสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงในขณะท่ีลูกค้าบางคนจะพิจารณาราคาค่าบริการตามลักษณะ
ความยากง่ายของการให้บริการ 

3. สถานท่ีบริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีต้ังและการกระจายสถานท่ีบริการให้ท่ัวถึงเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้า จึงเป็นเรื่องส าคัญ 
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4. การส่งเสริมแนะบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเช่ือท่ีมี
อยู่ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 

5. ผู้ให้บริการผู้ประกอบการ ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการ ล้วนเป็นบุคคล
ท่ีมี่บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังส้ิน ผู้บริหารการบริการ
ท่ีวางนโยบาย การบริการโดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการหรือพนักงานบริการท่ี
ตระหนักถึงลูกค้าเป็นส าคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองบริการท่ีลูกค้าต้องการด้วย
ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มท่ีด้วยจิตส านึกของการบริการ 

6. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกแบบอาคารสถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในร้านและการให้สีสัน การจัดแบ่ง
พื้นท่ีเป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ 

7. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญใน
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูลของการส่ังซื้อสิน ค้า การใช้
เครื่องคิดเงินหน้าร้าน และระบบบาร์โค้ด การน าระบบบริหารค้าปลีกและการกระจายสินค้ามาใช้เต็ม
รูปแบบ เป็นต้น  
 จากการทบทวนทฤษฎีและแนวคิด  สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกหรือมีความประทับใจท่ีมีต่อการได้รับการบริการท่ีดี ท่ีพอใจ ความรู้สึก 
พอใจ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ ซึ่งระดับความพอใจจะแตกต่างกันย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นหากเราสามารถเข้าใจความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ท่ีมาใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยจะใช้ปัจจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีปัจจัย
ส าคัญๆ ตามท่ี ค านาย อภิปรัชญากุล ได้สรุปไว้ และมาประยุกต์ใช้มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพใช้พัฒนา จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกทางท่ีดีท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีดีรับตอบสนองตอบความต้ังใจและมุ่งหวังจากผู้ให้บริการใน
ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  ด้านกระบวนการการให้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  ด้านสถานท่ี 
ด้านข้อมูลท่ีได้จากการบริการ และด้านราคา  ซึ่งโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐมผู้ให้บริการต้องมีการปรับปรุง  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจตลอดระยะเวลาท่ีใช้
บริการและการให้บริการจึงต้องท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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5. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการให้บริการ 

 ความหมายบริการ 
 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558:28) ได้สรุปความหมายของการบริการ หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลใช้ความสามารถของตนเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น 
 นาย  อภิปรัชญาสกุล (2557:2)  ได้สรุปความหมายของการบริการ หมายถึง กิจกรรม
หรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพื่อตอบนองความต้องการของ
บุคคลอื่นและให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น ซึ่งการบริการท่ีดีจะเป็นการกระท าท่ี
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ท่ีแสดงเจตจ านงให้ได้ตรงกับส่ิงท่ีบุคคลนั้นคาดหวังไว้พร้อมท้ัง
ท าให้บุคคลด้ังกล่าวเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจต่อส่ิงท่ีได้รับในเวลาเดียวกัน 
 การบริการ หมายถึง การกระท าหรือด าเนินการใดท่ีเป็นการเสนอบางส่ิงบางอย่างของ
ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ถึงแม้โดยกระบวนการระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการส่งมอบส่ิงท่ีไม่ใช้วัตถุ
ท้ังการด าเนินการท่ีจับต้องไม่ได้ และผลลัพธ์ท่ีได้จากการเป็นเจ้าของบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตด้วย 
 สมชาย กิจยรรยง  (2555:17-18)  ได้ให้ความหมายของการบริการสรุปว่า การบริการมี
ความหมายโดยรวมคือ  การช่วยเหลือ  หรืออนุเคราะห์  หรือให้ความสะดวก  กิจกรรม  ท่ีท าเพื่อ
ผู้อื่น ตามหน้าท่ีการ  ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ คือ คน และเทคโนโลยี  หรือเครื่องจักร  เครื่องไม้  
เครื่องมือต่างๆ  มองในแง่ของคนหรือบุคลากร  ในงานบริการ  ก็ยังแบ่งแยกออกไปได้อีก  2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ 
 1. บุคลากรมีส่วนสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง  คือ พนักงานและผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง  หรือ
สัมพันธ์กับลูกค้า  หรือผู้มาติดต่อโดยใกล้ชิด  อันได้แก่   พนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงาน
ต้อนรับ  พนักงานต้อนรับ  พนักงานประชาสัมพันธ์  พนักงานรับโทรศัพท์  พนักงานฝ่ายการตลาด  
พนักงานฝ่ายขาย  พนักงานฝ่ายบริการ 
 2. บุคลากรท่ีมีส่วนสนับสนุนงานบริการ  คือพนักงานและผู้บริหารท่ีติดต่อ  หรือ
เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ  ลูกค้าโดยอ้อมหรือความถี่ในการติดต่อ  มีน้อยกว่าคนหรือ  แผนกอื่นๆ เช่น  
ธุรการส่วนต่างๆ  การเงิน  บัญชี  คลัง  พัสดุ  ฝ่ายวิ จัย /ข้อมูล  ฝ่ายวางแผนการตลาด  
ส่ือสารมวลชน  ระดับบริหาร 
 สมิต สัชฌุกร (2554,11) ได้สรุปความหมายของการบริการว่า การบริการ เป็นการ
ปฏิบัติงานท่ีกระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ  การให้บุคคลต่างๆ  ได้ประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่ง  ท้ังด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลาย  ในการท าให้คนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับความช่วยเหลือ  จัดได้ว่าเป็นการให้บริการท้ังส้ิน 
 การจัดอ านวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ  การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็
เป็นการให้บริการ  การให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีจุดส าคัญคือ เป็นการ
ช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 ลติกา จองพาณิชย์เจริญ (2555:8) ได้สรุปความหมายของการบริการ เป็นกิจกรรมการ
กระท าและการปฏิบัติท่ีผู้ให้บริการจัดท าขึ้นเพื่อเสนอขาย  และส่งมอบสู่ผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรม
ท่ีจัดท าขึ้นร่วมกับการขายสินค้า  เพื่อสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
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อย่างทันทีทันใด  ลักษณะของการบริการมีท้ังไม่มีรูปร่างหรือตัวตน  จับสัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็น
ส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายได้ง่ายแต่น ามาซื้อขายกันได้ 
 ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ (2556:9)   ได้สรุปว่า การบริการเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายท่ีมีปฏิกริยาสัมพันธ์ต่อกัน  โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้น  จะมีสินค้าเป็น
องค์ประกอบร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 สัจจา โสภา (2556:18) ได้สรุปว่า การบริการมีลักษณะหลากหลายและเปล่ียนบทบาท
และความส าคัญจากแหล่งท่ีมาของบริการ การบริการเกิดขึ้นในขณะท่ีผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบของการบริการท่ีจัดเตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า คุณภาพการบริการเป็น
ผลมาจากคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังไว้ตรงกับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบริการเกิดเป็นภาพรวมของ
งานบริการท่ีมีคุณภาพหรือกล่าวได้ว่า การบริการท่ีดีควรตอบตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้เรียน ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ท่ีต้องการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การบริการของศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ ด้านวิชาการ การสนับสนุนวิชาการ  
และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นท่ีท่ีมีผลต่อการบริการ 
 สรุปได้ว่า การบริการ เป็นกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน เป็น
การท่ีผู้ให้บริการส่งมอบบริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ  

 แนวความคิดเก่ียวกับการบริการตามแนวคิดของ Cowell 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการตามแนวคิดของ Cowell (1986,อ้างถึงใน ยุพาวรรณ 
วรรณวาณิชย์, 2556:17) ดังนี้ 
 แนวความคิดท่ี 1 ได้เสนอหลักพื้นฐาน 3 ข้อ เกี่ยวกับการให้บริการไว้ดังนี้ 
 1. จับต้องไม่ได้ บริการเป็นส่ิงท่ีจับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า  ไม่ว่า
จะก่อนซื้อหรือหลังซื้อ ดังนั้น จึงไม่ต้องค านึงถึงการแจกจ่ายสินค้า  ไม่ต้องเก็บรักษา  ไม่ต้องควบคุม
สินค้าคงคลัง  และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าท่ีช ารุดหรือ  เสียหาย  ปัญหาการขายบริการจึงขึ้นอยู่ท่ี
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของกิจการ เช่นพนักงานขาย การโฆษณาช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้
จากบริการ 
 2. เป็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกิจการกับลูกค้า 
 3. ลูกค้ามีส่วนร่วมในการผลิตบริการ 
 ในการผลิตบริการนั้นลูกค้าจะต้องมีการแสดงออก  คือ  บอกความต้องการของ     
ตัวเองมา  ผู้ขายจึงจะทราบว่า  จะต้องหาอะไรมาสนองความต้องการของลูกค้า  เป็นการสนองความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะราย  เนื่องจากลูกค้าและละรายมีความต้องการแตกต่างกัน  เช่น คนป่วย  
จะต้องบอกอาการของตนกับหมอ 
 แนวความคิดท่ี 2 ได้เสนอลักษณะส าคัญ 3 ประการของบริการ ได้แก่ 

1. จับต้องไม่ได้ 
2. บริการเป็นกิจกรรมแทนท่ีจะเป็นส่ิงของ 
3. การผลิตและการบริโภคเป็นกิจกรรมเดียวกัน 
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 นอกจากนี้  ได้มีการเสนอตัวแบบการผลิตบริการสู่ลูกค้า องค์กรบริการถูกแบ่ง 
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่งเป็นส่วนท่ีลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้ ได้แก่ ระบบจัดการภายในองค์กร
เอง ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการท างานของพนักงานบริการในการติดต่อลูกค้า และมีผลต่อสภาพแวดล้อม
ภายในธุรกิจ ในส่วนท่ีสองลูกค้ามองเห็นได้ จะประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ใช้ผลิตบริการ พนักงานบริการผู้ติดต่อกับลูกค้า และลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ผลิต ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจขายสินค้า ลูกค้าจะถกูแยกจากผู้ผลิตและจากผู้จัดจ าหน่าย ลูกค้าจะไม่เคย
เห็นโรงงานผลิตสินค้า แต่ธุรกิจบริการลูกค้าต้องไปยังแหล่งผลิตบริการเสมอ  

 ระบบการตลาด 
 Lolock ได้อธิบายว่า ปัจจัยการผลิตในกระบวนการของการบริการสามารถแบ่ง 
ออกได้ 3 การดังนี้ 
 1. กระบวนการเกี่ยวกับคน หมายถึง การท่ีลูกค้าท่ีเป็นผู้รับบริการโดยตรงด้วยตนเอง 
เช่นการตัดผม 
 2. กระบวนการเกี่ยวกับส่ิงท่ีเราเป็นเจ้าของ หมายถึง การท่ีลูกค้าขอให้หน่วยงานท่ี
ให้บริการ ให้บริการบางอย่างแก่วัตถุหรือส่ิงของท่ีเขาเป็นเจ้าของ เช่น การน ารถยนต์เข้าไปซ่อมใน
ศูนย์บริการรถยนต์  การน าสุนัขท่ีดล้ียงไว้ไปให้สัตวแพทย์ตรวจรักษา 
 3. กระบวนการเกี่ยวกับข้อมูล หมายถึงข่าวสารข้อมูลท่ีลูกค้าได้รับผ่านสมองของบุคคล
หรือกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ( ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2558:25 ) 
 Lolock ได้อธิบายว่า ระบบการตลาดบริการจะประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบ ดังนี้ 
 1. ระบบปฏิบัติการบริการ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักทางเทคนิค เป็นส่วนท่ีอยู่ 
หลังเวที ซึ่งลูกค้าไม่สามารถมองเห็น หรืออาจไม่รู้ว่าส่วนนั้นมีจริง เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการลูกค้า เป็น
ส่วนท่ีอยู่หน้าเวที ซึ่งลูกค้าสามารถมองเห็นได้ และสถานท่ีให้บริการและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ให้บริการ เป็นส่วนท่ีอยู่หน้าเวที ซึ่งลูกค้าสามารถมองเห็นได้เช่นกัน 
 2. ระบบการน าเสนอหรือส่งมอบบริการ  เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานท่ีให้บริการ
จะต้องก าหนดว่า จะให้บริการลูกค้าท่ีไหน เมื่อไร และอย่างไร 
 3. การติดต่อส่ือสาร ได้แก่การโฆษณา การขายทางโทรศัพท์ การวิจัยเพื่อส ารวจ
การตลาด การแจ้งค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ การติดต่อทางจดหมายหรือทางโทรสาร การสุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการ การส่ือสารแบบปากต่อปาก ( ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2558:25 ) 

 การศึกษาของ Gronroos 
 Gronroos (1990,อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2558:187) ได้อธิบายแนวคิด
เรื่อง คุณภาพท่ีลูกค้ารับรู้ ท้ังหมด โดยกล่าวว่าคุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้จะเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 

1. คุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1.1. การส่ือสารทางการตลาด 
1.2. ภาพลักษณ์ขององค์การ 
1.3. การส่ือสารแบบปากต่อปาก 
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1.4. ความต้องการของลูกค้า 
2. คุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ ในการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
2.1. ภาพลักษณ์ขององค์การ 

2.2. คุณภาพเชิงเทคนิค 

2.3. คุณภาพเชิงหน้าท่ี 

 การศึกษาของ Parasuraman et al. 
 Parasuraman et al.  (1985,อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.2558:188-190) ได้
ข้อสรุปว่า ในการประเมินคุณภาพของการบริการ ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีเขาคิดว่ามี
ความส าคัญ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. ความไว้วางไว้ใจ  ความสามารถท่ีจะให้บริการ  ตามท่ีสัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่าง
ถูกต้อง  โดยท่ีมิต้องมีผู้ช่วยเหลือ 

2. ส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ ลักษณะทางกายภาพของ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก  
พนักงาน  และวัสดุท่ีใช้ในการส่ือสารต่างๆ 

3. การตอบสนองตอบลูกค้า ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่างรวดเร็วและยินดีท่ีจะ
ช่วยเหลือลูกค้า 

4. ความน่าเช่ือถือ ความซื่อสัตย์ เช่ือถือได้ของผู้ให้บริการ 
5. ความมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากอันตราย ความเส่ียงและความลังเลสงสัย 
6. ความสะดวก สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อส่ือสารได้ง่าย 
7. การส่ือสาร การรับฟังลูกค้า  และให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกค้า  โดยใช้ภาษาท่ีลูกค้า

สามารถเข้าใจได้ 
8. ความเข้าใจลูกค้า พยายามท่ีจะท าความรู้จักและเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า 
9. ความสามารถ ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของพนักงานในการให้บริการลูกค้า 
10. ความสุภาพและเป็นมิตร คุณลักษณะของพนักงานท่ีติดต่อกั บลูกค้าในการ

แสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า 

 ศิลปะการให้บริการที่ควรยึดถือปฏิบัติ  
 ค านาย  อภิปรัชญาสกุล (2557:92) ได้กล่าวว่าศิลปะการให้บริการท่ีควรยึดถือปฏิบัติ 
คือหัวใจของการบริการ สู่การบริการท่ีเป็นเลิศ ดังนี้ 
 S=Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ ลา
บากยุ่งยากขอลูกค้า  
 E=Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ โดยมิทัน 
ได้เอาปากเรียกหา  
 R=Respectful แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติลูกค้า  
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 V=Voluntariness manner ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจทา 
มิใช่ทา แบบเสียมิได้  
 I=Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ  และเสริม
ภาพพจน์ขององค์กรด้วย 
 C=Courtesy กริยาอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน 7 
 E=Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการ 
มากกว่าการคาดหวังเสมอ 

 การให้บริการที่เป็นเลิศ 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557:92) ได้กล่าวว่า การเป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นเลิศนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านทุกส่วนงานควรค านึงถึงถึงข้ออื่นๆ อีก ดังนี้ 
 1. ต้องมีความรู้ในงานท่ีให้บริการ 
 2. มีความช่างสังเกต 
 3. ต้องมีความกระตือรือร้น 
 4. ต้องมีวาจาสุภาพ 
 5. ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6. ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
 7. ผู้บริการจะแตกต่างกัน 
 8. ต้องมีสติในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 9. มีทัศนคติต่องานบริการท่ีดี 
 10.มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 สมชาติ กิจยรรยง (2555:54) ได้กล่าวว่า ความต้องการพื้นฐานของลูกค้าท่ัวไป ลูกค้า
มักจะชอบหรืออยากได้ของฟรี  ของแถม ราคาถูก จ านวนมากและมีคุณภาพดี  จะซื้อจะมีความ
ต้องการตามกัน  ลูกค้ามักอยากได้ลัดคิวคนอื่น  ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการ  
ลูกค้าจะชอบข้ันตอนการบริการท่ีไม่ยุ่งยาก  ลูกค้าต้องการได้รับการต้อนรับ การบริการท่ีมีไมตรีจิต  
จริงใจ และได้รับเกียรติ ลูกค้าต้องท่ีจะให้พนักงานผู้ให้บริการจดจ าช่ือ หรือรายละเอียด ของเขาได้  
ลูกค้าต้องการข่าวสารข้อมูลท่ีดี เข้าใจง่าย 

 หลักยึดถือปฏิบัติหลักการให้บริการ 
 หลักการให้บริการมีข้อควรค านึง สมิต สัชฌุกร (2554,95-97) ดังนี้ 
 1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  การให้บริการต้องค านึงถึงถึง
ผู้รับบริการเป็นหลักจะต้องน าความต้องการของผู้รับบริการ มาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการ 
 2. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ  คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น 
เพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 
 3. ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน  การให้บริการซึ่งจะสนองตอบความต้องการและ
ความพอใจของผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดเจนคือการปฏิบัติท่ีต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ครบถ้วน 
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 4. เหมาะสมแก่สถานการณ์  การให้บริการท่ีรวดเร็ว  ส่งสินค้าหรือให้บริการตรงตาม
ก าหนดเวลาเป็นส่ิงส าคัญ ความล่าช้าไม่ทันก าหนด  ท าให้เป็นการบริการท่ีไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
 5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่นๆ  การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดย
รอบคอบ รอบด้าน  จะมุ่งแต่ประโยชน์ท่ีจะเกิดกับลูกค้าและของเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอจะต้อง
ค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะ
ระมัดระวังไม่ท าให้เกิดผลกระทบท าความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นๆ ด้วย 

 ลักษะของการบริการที่ดี 
 การบริการท่ีดีอันเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป สมิต สัชฌุกร (2554,95-97)  ดังนี้ 
 1. ท าด้วยความเต็มใจ 
 2. ท าด้วยความรวดเร็ว 
 3. ท าถูกต้อง การให้บริการที่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะเป็นการตอบสนองความต้องการและ
ท าความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน การบริการท่ีดีจึงต้องเน้นการท าให้ถูกต้องเป็นส่ิงส าคัญ 
 4. ท าอย่างเท่าเทียมกัน คนส่วนมากต้องการสิทธิพิเศษ และเรียกร้องท่ีจะรับบริการท่ี
ดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น  หากเราแสดงออกให้คนต่างๆ  เห็นว่าเราให้บริการเป็นพิเศษแก่บางคนก็
เท่าเทียมกับเราไม่ให้บริการอย่างเป็นธรรม  เป็นการสร้างความพอใจให้แก่คนเพียงคนเดียวแต่ท า
ความไม่พอใจให้แก่คนอีกจ านวนมากเราอาจพูดพอได้ยินกับลูกค้าบางคนว่า  เราบริการให้เป็นพิเศษ  
แต่ต้องแสดงออกให้คนท่ัวไปเห็นว่า เราบริการอย่างเสมอภาค 
 5. ท าให้เกิดความช่ืนใจ การบริการท่ีดีจะต้องท าให้ผู้รับบริการมีความสุข 

  

 มาตรฐานการบริการ 
 หากพิจารณาก าหนดมาตรฐานเป็นการท่ัวไป  เพื่อท่ีจะน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะบริการแต่ละกรณีอย่างเป็นรูปธรรมก็อาจก าหนดจากลักษณะงานท่ีเป็นนามธรรม สมิต 
สัชฌุกร (2554,95-97)4  ดังนี้ 
 1. การให้ความสนใจ ต้อนรับอย่างอบอุ่นและชุ่มฉ่ า ต้องแสดงออกให้เกียรติลูกค้า ต้อง
แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความส าคัญ  ต้องฟังลูกค้าพูดและสบนัยน์ตาด้วย 
 2. การให้ความใส่ใจ ต้องเอาใจใส่และให้บริการอย่างเท่าเทียมถ้วนท่ัว ต้องไม่แสดงออก
อย่างเหนื่อยหน่ายเย็นช้า  ต้องติดตามเรื่องของลูกค้าจนส าเร็จ 
 3. การให้บริการอย่างต้ังใจ ต้องมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ ต้องจัดบริการให้ตรงเวลา 
ต้องบริการให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า 
 4. การบริการอย่างเต็มใจ ต้องสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าว่าจะเป็นบริการท่ีได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 5. การบริการอย่างจริงใจ ต้องแสดง ออกถึงบริการท่ีน่าเ ช่ือถือและเ ช่ือใจไ ด้               
ต้องรับผิดชอบในตัวสินค้าและบริการ ต้องให้บริการอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม 



37 
 
 6. การบริการอย่างเข้าใจ ต้องมีความรู้ในสินค้าและบริการอย่างแท้จริง ต้องมุ่งถึงบริการ
ท่ีมีคุณภาพสูง ต้องให้บริการอย่างถูกต้อง 
 7. การบริการอย่างรู้ใจ ต้องสนองความต้องการของลูกค้าได้ ต้องด าเนินการอย่าง
รวดเร็วสมใจลูกค้า 
 8. การบริการอย่างมีน้ าใจ ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทร ต้องให้ลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าอย่างถูกต้องเพื่อประกันไม่ให้เกิดความยุ่งยากเสียหาย ต้องให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ท้ังด้าน
คุณภาพและปริมาณอย่างครบถ้วน 
 จากทบทวนแนวคิด ทฤษฎีการบริการ การบริการหมายถึง ส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ยาก 
การบริการสามารถสร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการท าเพื่อส่งมอบการบริการหนึ่งๆให้แก่ใช้บริการ การใช้
บริการจะเกิดขึ้นทันทีท่ีมีการให้บริการนั้นๆ ดังนั้นจากการศึกษาการบริการในการวิจัยนี้หมายถึง การ
กระท าเพื่อผู้ใช้บริการ การบริการท่ีดีนั้นผู้ให้บริการจะต้อง ยิ้มแย้ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอก
เห็นใจต่อความ ล าบากยุ่งยากขอลูกค้า ตอบสนองต่อความประสงค์จากลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ    
แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติลูกค้า ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจท ามิใช่ท า 
แบบเสีย แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ และเสริมภาพพจน์ขององค์กรด้วย กริยา
อ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะ
บริการ สถานท่ีมีความสวยงาม กว้างขวาง มีส่ิงอ านวยความสะดวกบริการให้กับผู้ใช้บริการ จะ
ให้บริการ มากกว่าการคาดหวังเสมอ ผู้จัยจึงใช้แนวคิดการบริการของ Parasuraman et al ได้สรุป
ในการประเมินคุณภาพของการบริการ ศิลปะการให้บริการท่ีควรยึดถือปฏิบัติของ ค านาย อภิปรัชญา
สกุลท่ีได้สรุปไว้ Lolock ได้อธิบายว่า ปัจจัยการผลิตในกระบวนการของการบริการ สมิต สัชฌุกรได้
สรุปหลักการให้บริการมีข้อควรค านึง ลักษณะของการบริการท่ีดี มาตรฐานการบริการ ได้น าแนวคิด 
มาประยุกต์ใช้มาป็นกรอบในการศึกษา ในเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ในด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการการ
ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ี ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการและด้านราคา 
 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ทวินันท์ ขันเขื่อน (2557) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
แผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องตรวจเบอร์  4 แผนกผู้ป่วยนอก ต่อ
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลศูนย์จังหวัด
เชียงราย ตามลักษณะการใช้บริการท้ังโดยรวมและรายด้านโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มารับบริการตรวจ
รักษาในห้องตรวจเบอร์ 4 แผนกผู้ป่วยนอก อายุต้ังแต่15 ปี ขึ้นไปเป็นผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตัวเองได้ มี
สติสัมปชัญญะดี ยินดีและให้ความร่วมมือในการศึกษา และสามารถส่ือสาร ท้ังการพูด ฟัง อ่าน เขียน
ภาษาไทยได้ จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการมีค่าเฉล่ียด้าน
ความเช่ือมั่นไว้วางใจได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน สาหรับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ด้านความ
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เช่ือมั่นไว้วางใจได้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านความ
น่าเช่ือถือ ตามล าดับ ส าหรับการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมี
ค่าเฉล่ียความคาดหวังของผู้ใช้บริการสูงกว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามลักษณะการใช้บริการ
ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกข้อ 
 จันทิมา  ผ้ึงผัน (2555) ได้ศึกษาการวิจัยการประเมินผลโครงการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม เป็นเขตชุมชนเมืองมากขึ้นหลังจากท่ี
อุทยานการอาชีพฯได้ท าการเปิดด าเนินการ จากการวิจัยพบว่าพื้นท่ีใกล้เคียงอุทยานการอาชีพฯ มี
การเกิดขึ้นของแหล่งท่ีอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ รวมถึงมีร้านค้าข้างทางซึ่งจากเดิมไม่มีรถสัญจรผ่าน
เพราะเส้นทางต้องขับผ่านเป็นท่ีฝ่ังศพและไม่มีไฟแสงสว่างตอนกลางคืน  ด้านทรัพยากรงบประมาณ
ท่ีได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี 
ส่ิงท่ีขาดแคลนปัญหาคือด้านบุคลากร ในต าแหน่งงานด้านการพัฒนาตามโครงสร้างองค์กร  ด้าน
กระบวนการสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมพบว่ามีการตอบรับท่ีดีจากชุมชน  
ประเมินได้จากจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมการอบรมและการเพิ่มขึ้นของยอดการใช้ริบริการเช่า
อาคารสัมมนา  อุทยานการอาชีพฯสามารถสร้างอาชีพให้ผู้เข้าอบรมและก่อให้เกิดรายได้จริง  ผลการ
ด าเนินงานด้านธุรกิจเพื่อสังคมพบว่างานจัดเล้ียงเป็นกิจกรรมท่ีสร้างรายได้หลักให้กับอุทยานการ
อาชีพฯ 
 ณัฐพัฒน อาจนนท์ลา (2555) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านงานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลต าบลบ้านทราย อ าเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา  ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการให้บริการ มีการ
ให้บริการก่อน-หลัง ขั้นตอนการให้บริการ มีความเหมาะสม มีระเบียบการรับบริการ  ท่ีชัดเจน ด้านผู้
ให้บริการเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า ขั้นตอน การให้บริการได้เป็นอย่างดี 
ด้านอาคารสถานท่ีกว้างและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ี ด้านเครื่องมือ และส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีป้ายแสดงขั้นตอน และระยะเวลา แล้วเสร็จในการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์มี
การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎรไว้อย่างเพียงพอ และด้านคุณธรรมเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บริการด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ปัญหาท่ีพบ และควร
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น คือ ระยะเวลาในการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ห้องน้ าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อ
ผู้มารับบริการ การจัดวารสาร โทรทัศน์ น้ าด่ืม และการประชาสัมพันธ์ด้านวารสารแผ่นพับ ซึ่งเป็น
หัวข้อประเมิน ท่ีได้ค่าเฉล่ียต่ ากว่าข้ออื่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงการ
ให้บริการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ต่อไป 
 สินิทธา  เกื้อกูล (2554) ได้ท าจัดท าแผนธุรกิจของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม โดยมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอก ภายในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาสและอุปสรรค  ก าหนดแผนธุรกิจ ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ  และระดับปฏิบัติการในด้าน
ต่างๆ  อันได้แก่  แผนธุรกิจด้านการตลาด  ด้านการด าเนินงาน  ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน 
และจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีครอบคลุมทุกมุมมองในแต่
ละด้าน 
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 ลติกา จองพาณิชย์เจริญ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ของธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัย แบบบังเอิญ จากลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน 90 ตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดและปิด ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการแจกแจง
ความถี่ร้อยละ  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่าฐานนิยม ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด และสถิติ
แบบทดสอบตัวทดสอบตัวแปรระหว่างปัจจัยผล ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุระหว่าง 30-44 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและมีรายได้ส่วนตัวในช่วง 2,501-18,000 บาทต่อ
เดือน  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าใช้บริการ มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 
คือการใช้บริการฝากถอนเงินสด อันดับท่ี 2 คือการใช้บริการตู้ ATM  ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ เครื่อง
ปรับยอดสมุดบัญชี อันดับท่ี 3 คือการใช้บริการโอนเงินตามล าดับ วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเฉล่ียในการให้บริการสูงสุด พบว่าลูกค้ามีความพึง
พอใจในขั้นตอนการปฏิบัติทางการเงินไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนมากท่ีสุด และลูกค้ามีความพึงใจในการ
ให้บริการมีระบบ เป็นไปตามข้ันตอนน้อยท่ีสุด  รองลงมาคือการให้บริการของบุคลากรพบว่า ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในการพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรของบุคลากรมากท่ีสุด และในขณะลูกค้ามี
ความพึงพอใจต่อบุคคลากรเพียงพอต่อการให้บริการน้อยท่ีสุด ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า 
ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี
ให้บริการท่ีทันสมัยและเพียงพอมากท่ีสุด ในขณะท่ีมีความพึงพอใจในบริการต่างๆระหว่างรอใช้
บริการน้อยท่ีสุด โดยมีมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด พบว่า ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในความสะอาดของสถานท่ีและความเป็นระเบียบร้อยร้อยมากท่ีสุด ในขณะท่ีลูกค้ามี
ความพึงพอใจต่อบริเวณท่ีจอดรถมีเพียงพอและสะดวกต่อการเข้า -ออกน้อยท่ีสุด เมื่อแยกตาม
ลักษณะท่ัวไปของลูกค้า พบว่าเพศชายและหญิง มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการเหมือนกัน 

โดยเพศชายมีความพึงพอใจรวมเฉล่ียมากกว่าเพศหญิง   อายุ พบว่า มีความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการเหมือนกันโดยอายุ 45-59 ปี มีความพึงพอใจรวมเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาอายุ 30-44 ปี  

และอายุต่ ากว่า 30 ปี ตามล าดับ  ระดับการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีจบระดับประถมศึกษาและปวส. มีความ
พึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการของบุคลากรเหมือนกัน โดยระดับปวส. มีความพึงพอใจรวมเฉล่ีย
มากกว่าระดับประถมศึกษา ในขณะท่ีระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย/ปวช. ปริญญาตรี จนกระท่ังถึง
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการเหมือนกัน  โดยระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจรวมเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับมัธยปลาย/ปวช. และระดับปริญญา
ตรี ตามล าดับ อาชีพ พบว่า  นักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด้านการให้บริการของบุคคลากรเหมือนกัน  โดยอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจรวมเฉล่ีย
มากกว่าอาชีพนักเรียนนักศึกษา ในขณะท่ีผู้ท่ีท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

และอื่นๆ มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการเหมือนกัน โดยอาชีพข้าราชการมีความพึงพอใจ
รวมเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ตามล าดับ 



40 
 
 ปภาวี วินัยวัฒนวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่อง  ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค การศึกษาเชิงส ารวจครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาลของ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการ
พยาบาลของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค และ 3) เปรียบเทียบความคาดหวังและระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค  ประชากรท่ี
ศึกษาเป็นผู้ป่วยท่ีใช้บริการแผนกหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค ตลอดปี 2554 จ านวน 
12,948 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 388 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 5 ข้อ และส่วนท่ี  2 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงจาก
แบบวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพการพยาบาลของ อารี ชีวเกษมสุข และจินตนา ยูนิพันธุ์ (2548) มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าจาก 0 ถึง 200 จานวน 46 ข้อ ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน และทดสอบความเท่ียงโดยน าไปทดลองใช้กับผู้ป่วยท่ีมี
ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 33 คน ได้ค่าอัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า 
(1) คะแนนการรับรู้คุณภาพการพยาบาลโดยรวมสูงกว่าความคาดหวังในระดับปานกลาง (2) คะแนน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการพยาบาลโดยรวมสูงกว่าความคาดหวัง ในระดับปานกลาง (3) ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวมสูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาล
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 
 ธารทอง โกมลวานิช (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อศูนย์ศิลปา
ชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาท่องเท่ียว และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามา
ท่องเท่ียว ท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเท่ียวท่ีศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามา
ท่องเท่ียว ท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ าแนกตามพฤติกรรมของผู้เข้ามาศูนย์ท่องเท่ียว และ3) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้เข้ามาท่องเท่ียวท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามส าหรับนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ ค่าที ค่าเอฟ 
ค่าแอลเอสดี และค่าไคสแควร์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมของผู้เข้ามาท่องเท่ียว ท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ส่วนใหญ่
รู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวจาก ครอบครัวพามาเท่ียว/เพื่อนแนะน า มีเหตุผลท่ีเข้ามาเพื่อต้องการไหว้พระ 
มีความถี่ในการเข้ามาท่องเท่ียว 2 - 4 ครั้ง ช่วงเวลาท่ีมาคือ วันเสาร์-อาทิตย์ เดินทางมาโดยรถน า
เท่ียวการท่องเท่ียวครั้งนี้มุ่งเน้นใช้จ่าย 501-1,000 บาท มีความสนใจ ชมภูมิทัศน์/สถานท่ี และจะ
กลับมาท่องเท่ียวอีก 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเท่ียวท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ด้านท าเล
ท่ีต้ังด้านการบริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรม ผู้เข้ามาท่องเท่ียว 
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มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ผู้เข้ามาท่องเท่ียว ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และภูมิล าเนา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเท่ียวที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ด้านสถานท่ี และด้านผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรม 
แตกต่างกัน ผู้เข้ามาท่องเท่ียว ท่ีมีการรู้จักสถานท่ีท่องเท่ียว ความถี่ในการเข้ามาท่องเท่ียว ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียวการเดินทางมาท่องเท่ียวครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ มีความสนใจส่ิงใดมากท่ีสุดส าหรับการ
มาเท่ียวชมการกลับมาท่องเท่ียวอีก ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
มาท่องเท่ียวท่ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการบริการ แตกต่างกัน 
และ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้เข้ามาท่องเท่ียวท่ีศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร 
 ขนิษฐา เพ็งส าราญ (2554) ได้ศึกษา ความคาดหวังของประชาชนจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี   ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี     
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี   เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือประชาชนผู้ใช้บริการขององค์กรการบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ จ านวน 362 เก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อการประมวลข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อาชีพรับจ้าง มีรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 5,000 บาท ประชาชนผู้ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  มีพฤติกรรมการมารับบริการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ
องค์กรการบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ จากการศึกษาประชาชนผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้านการให้บริการ ด้านผู้บริหารงาน ด้านเจ้าหน้าท่ีหรือ
บุคลากร และด้านส่ิงอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ โดยภาพรวมพบว่ามี
ความคาดหวังอยู่ระดับมาก  จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้านการให้บริการ ด้านผู้หารงาน 
ด้านเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร และด้านส่ิงอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ 
โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  จากการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึง
พอใจของประชาชนจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี ในรายด้าน พบว่า Sigในด้านการให้บริการด้านผู้บริหาร และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในด้านเจ้าหน้าท่ี บุคลากร และด้านการบริหารงาน พบว่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.719 และ 
0.910 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าท้ังสองตัวแปรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 จิรนันท์  พุทธชาติ (2553) เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ท่ีมีต่อการให้บริการไปรษณีย์ไทยแบบ one stop service กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ
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ไปรษณีย์ไทยแบบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 2-35 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาหรือเทียบเท่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว / 
ค้าขาย มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ใช้บริการประเภทรับ – ส่ง พัสดุในประเทศและต่างประเทศ 
รองลงมา คือ บริการรับ-ส่ง จดหมายในประเทศและต่างประเทศ (2) ระดับความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการในภาพร่วมอยู่ในระดับมาก ท้ังด้านปัจจัยแวดล้อม และด้านปัจจัยคุณภาพให้บริการ 
(3)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพร่วมอยู่ในระดับมาก ท้ังด้านปัจจัยแวดล้อม และด้าน
ปัจจัยคุณภาพให้บริการ (4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ในภาพรวมมีความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับ
มากไม่แตกต่างกันท้ังด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (5) การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
ภาพรวมมีความคาดหวังและความพึงพอใจแตกต่างกัน ท้ังด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ 
 ณรงค์ ทรวงโพธิ์ (2552)  ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
ต่อการบริการจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ ของท่ีทาการไปรษณีย์นครราชสีมา การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ของท่ีทา
การไปรษณีย์นครราชสีมา ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ต่อบริการจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ ท่ีท าการณ์ไปรษณีย์นครราชสีมา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
ผู้ใช้บริการท่ีมารับส่ิงของขนาดใหญ่ ตามบัญชีจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ ท่ีทาการไปรษณีย์นครราชสีมา 
จานวน 385 คน โดยใช้สถิติในการทดสอบได้แก่ตามบทท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่าประชากรท่ีศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นหญิงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีอาชีพลูกจ้างรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท 
สถานะภาพสมรถ การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจ่าย
ส่ิงของขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ใช้บริการ มีความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้านส่ิงอานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ และวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้ และสถานะภาพ
แตกต่างกัน มีความคาดหวังและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 สุภัทรา มิ่งปรีชา (2550)  ศึกษาเรื่อง  ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลแพร่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก 8 
แผนก คือ แผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก แผนกสูติ-นรีเวชรกรรม แผนก
เวชกรรมฟื้นฟู แผนกทันตกรรมแผนกหู คอ จมูก และแผนกจักษุ (ตา) จ านวน 400 คนโดยวิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรท่ีมาใช้บริการแต่ละแผนก เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติ One-Way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน 2) เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส่วนผู้ใช้บริการสิทธิ์ต่างกันมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน 
 กรรวี กันเงิน (2550) ศึกษาเรื่องความคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
พัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี เปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยเสริม ลักษณะการท่องเท่ียว รูปแบบในการเดินทางท่องเท่ียว การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จ านวน 384 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น 
เครื่องมือท่ีใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ One-Way ANOVA ผลวิจัยพบว่า ระดับ
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใน
ระดับมาก  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด
กาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามสถานท่ีพัก และการพักค้างแรม ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวนครั้งในการเดินทาง ลักษณะ
ในการท่องเท่ียว รูปแบบในการท่องเท่ียว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจ านวนคืนในการพัก และภูมิล าเนา 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากการทบทวน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้น มีประโยชน์ต่องานวิจัย กล่าวคือ 
ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด  
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้บริการของอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ด้าน ด้านพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  ด้าน
กระบวนการบริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  ด้านสถานท่ี ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการและ
ด้านราคา ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงใช้เลือกปรับปรุง และสังเคราะห์ใหม่เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา  จังหวัดนครปฐม” ครั้งนี้ผู้ท าวิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
เพื่อการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด
นครปฐม  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และ
หาข้อมูลทางสถิติ โดยแยกวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้  หมายถึง ผู้ใช้บริการโครงการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม เนื่องจากกลุ่มประชากรตัวอย่างดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะก าหนดความแน่นอนได้ 
ผู้วิจัยจึงได้ค านวณเพื่อก าหนดค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548: 26) ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% หรือ 0.05 จากสูตรการค านวณจะได้
กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างส ารองเพิ่ม 15 ตัวอย่าง รวมจ านวนตัวอย่าง 400 
ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 
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จากสูตร  
n  =    Z2 

          4e2 

 

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 e แทน ความคลาดเคล่ือน 95% (=0.05) 
 Z แทน ท่ีระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.97 

 
 แทนค่าได้ดังนี้ 

n    =   (1.97)2 

                 4(0.05)2 

n    =   384.16 
 

 จากการค านวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง ซึ่งมี
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยสุ่มตัวอย่างแจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บริการ
โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

2. วิธีการเลือกตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก โดยสุ่มตัวอย่างแจกแบบสอบถามให้กับ
ผู้ใช้บริการโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
  
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิ จัยครั้งนี้  ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม มีราย 
ละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   
 2. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 

2.1. ด้านความคาดหวัง 
 2.1.1 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 
 2.1.2 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อกระบวนการให้บริการ 
 2.1.3 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อส่ิงอ านวยคามสะดวก 
 2.1.4 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อสถานท่ี 
 2.1.5 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 
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 2.1.6 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อราคา  
 

2.2. ตัวแปรด้านความพึงพอใจ 
 2.2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 
 2.2.2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกระบวนการให้บริการ 
 2.2.3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงอ านวยคามสะดวก 
 2.2.4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสถานท่ี 
 2.2.5. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 
 2.2.6. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อราคา 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แหล่งท่ีมาของข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการอุทยาน 
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

2. ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จากการตอบแบบสอบถาม 
3. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าจาก เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

หนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงพิมพ์ ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ท่ีเกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 1. ศึกษาขั้นตอนจากเอกสาร ต ารา และงานท่ีเกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
 2. รวบรวมสาระและเนื้อหาต่างๆ จากเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3. น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วเกิดความเข้าใจง่าย ชัดเจน 
ตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 4. น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาศัย
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิรวม 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของข้อค าถามก่อนน าไปทดลองใช้ 
 5. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม และน าไปหาค่าความเช่ือมั่นด้วยการค านวณ
สัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา  
วานิชย์ปัญญา, 2544) ผลลัพธ์ค่าแอลฟาท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม  โดยจะมี
ค่าระหว่าง  0 ≤  ≤ 1 ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่นสูง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยการออกแบบแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้วิจัยโดยสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จากผู้ท่ีได้ศึกษาไว้แล้วมาประยุกต์ (อ้างอิงจาก นางสาวปัญญดา 
บุญสิน, 2552) ซึ่งทางผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนดังนี้  
 
 ส่วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน                 
เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 6 ข้อ 

ข้อท่ี 1 เพศ ได้แก่ ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อท่ี 2 อายุ ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
ข้อท่ี 3 สถานภาพ ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อท่ี 4 ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale)   
ข้อท่ี 5 อาชีพ ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ  (Nominal Scale) 
ข้อท่ี 6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ  (Ordinal Scale) 
 

 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการด้านต่างๆ เป็น
แบบสอบถามท่ีมีค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 15 ข้อ 
 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  ประกอบไปด้วย การให้บริการ  กระบวนการให้บริการ  ส่ิง
อ านวยคามสะดวก สถานท่ี  ข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ และราคา จ านวน 41 ข้อ เพื่อใช้ในการวัด
ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยรูปแบบข้อค าถามเป็นแบบสอบถามการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นวิธีการให้คะแนนรวม 
(Rating scale method: Likert scale question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน  
 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนนประกอบด้วย 

5 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยมากท่ีสุด 
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 เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนท่ีได้จากการวัดข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการวัด
ข้อมูลประเภทระดับช่วงมาตรา โดยมีความกว้างของอันตรภาคช้ันคือ 

 

 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน    =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                         จ านวนช้ัน  

          = 5 – 1 
      5 
          = 0.80 
  
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนนประกอบด้วย 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมากท่ีสุด 
 

 เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนท่ีได้จากการวัดข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนนี้เป็นการวัด
ข้อมูลประเภทระดับช่วงมาตรา โดยมีความกว้างของอันตรภาคช้ันคือ 
 

  ความกว้างของอันตรภาคช้ัน    =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                         จ านวนช้ัน  

          = 5 – 1 
      5 
          = 0.80 
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 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของแต่ละด้านเพื่อการ
ปรับปรุง และพัฒนา เป็นการแสดงความเห็นในการให้บริการของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม  ในด้านต่างๆ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมเอาไว้ ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
 2.2  วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
 2.3  หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ท าการออกแบบไว้ จ านวน 30 ชุด ท่ีอุทยานการอาชีพ          
ชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  แล้วด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถาม พร้อมตรวจความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการของครอนบัค 

2. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บข้อมูลตามท่ีได้รับ
เลือกในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

3. น าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วน ามาลงรหัส
(Coding) ในแบบลงรหัส ส าหรับประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

4. น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 1.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 
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 1.3  การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
2.1  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็น

อิสระต่อกัน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t-test independent 
2.2  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม

เทคนิคทางสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) ณ ระดับ ความเช่ือมั่นร้อยละ 95  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัย  เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพ           

ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ย่อดังต่อไปนี้                                              
 n แทน กลุ่มตัวอย่าง 
  แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
SS แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
M.S. แทน ค่าเฉล่ียผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df แทน ช้ันของความเป็นอิสระ (degree of Freedom) 
t แทน ค่าท่ีใช้พิจารณา t – Distribution 
F แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ (ในตาราง F-test) 
Sig แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกค่านัยส าคัญทางสถิติ 
p-value แทน ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
* แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย น าเสนอผลการศึกษาท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการด้านต่างๆ 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยาน

การอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหัดนครปฐม 
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
     ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน น าเสนอโดยค่าจ านวน (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล 

                                                                               (n =  400)   

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

 ชาย  138 34.5 
 หญิง  262 65.5 

รวม 400 100.00 
อาย ุ   

 20 ปีหรือต่ ากว่า 20 ปี  52 13.0 
 21-40 ปี  161 40.3 
 41-60 ปี    158 39.5 
 60 ปีข้ึนไป  29 7.2 

รวม 400 100.00 
สถานภาพ   

โสด 200 50.0 
สมรส 180 45.0 
หม้าย 10 2.5 
หย่าร้าง 10 2.5 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   

มัธยมปลาย/ปวช. หรือต่ ากว่า 101 25.3 
อนุปริญญา/ปวส. 30 7.5 
ปริญญาตร ี 223 55.8 
สูงกว่าปริญญาตร ี 46 11.5 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

พนักงานเอกชน 98 24.5 
ข้าราชการ 68 17.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 2.8 
ธุรกิจส่วนตัว 105 26.3 
อื่น ๆ 118 29.5 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัย   
ส่วนบุคคล (ต่อ) 

    (n = 400)   

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน   

15,000 หรือน้อยกว่า 15,000 บาท 185 46.3 
15,001-20,000 บาท 74 18.5 
20,0001-40,000 บาท 83 20.8 
มากกว่า 40,000 บาท 58 14.5 

รวม 400 100.00 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี  4.1  พบว่า  ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.5 เป็นเพศชาย  จ านวน 138 คน  คิด
เป็นร้อยละ  34.5 

เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่ามีอายุ 21-40 ปี จ านวน  161  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.3 
มากท่ีสุด  รองลงมามีอายุ 41-60 ปี  จ านวน  158 คน  คิดเป็นร้อยละ  39.5 ส่วนอายุ 60 ปีขึ้นไป มี
จ านวนน้อยท่ีสุด  จ านวน  29 คน คิดเป็น ร้อยละ  7.2 

เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ   พบว่า ผู้ท่ีมีสถานภาพโสดจ านวนมากท่ีสุด จ านวน  200  
คน คิดเป็น ร้อยละ  50.0   รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน  180  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.0  
และสถานภาพ หม้ายและหย่าร้าง มีน้อยสุด  อย่างละ  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.5 

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา   พบว่า ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีจ านวนมาก
ท่ีสุด จ านวน 223  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.8 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. หรือ
ต่ ากว่า จ านวน  101  คน คิดเป็นร้อยละ  25.3 และผู้ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีน้อยสุด  
จ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ  7.5 

เมื่อจ าแนกตามอาชีพ   พบว่า ผู้ท่ีมีอาชีพอื่นๆ มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน  118 คน คิด
เป็นร้อยละ  29.5 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  105  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.3 
และมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีน้อยสุด  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.8 

เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 หรือน้อย
กว่า 15,000 บาท  จ านวนมากท่ีสุด จ านวน  185  คน คิดเป็น ร้อยละ  46.3  รองลงมามีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,0001-40,000 บาท จ านวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.8  และมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาท    มีจ านวนน้อยสุด  จ านวน  58  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.5 ตามล าดับ 
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     ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการด้านต่างๆ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการด้านต่างๆ น าเสนอโดยค่าจ านวน (Frequency)                
ค่าร้อยละ (Percentage)  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการด้านต่างๆอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา        
                 จังหวัดนครปฐม 
                                                                                                         (n =  400) 

การใช้บริการด้านต่างๆ จ านวน ร้อยละ 
1 อบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน   129 32.3 
2 ฟังบรรยายวิชาการ 34 8.5 
3 ศึกษาดูงานในพื้นท่ี  19 4.8 
4 ศึกษาดูงานนอกพื้นท่ี  27 6.8 
5 ใช้บริการห้องสมุด  25 6.3 
6 เช่าพื้นท่ี  งานจัดเล้ียง งานเล้ียงสังสรรค์   27 6.8 
7 เช่าพื้นท่ี  อบรมสัมมนา อาคารปฐมสัมมาคาร  11 2.8 
8 เช่าพื้นท่ี   อบรมสัมมนา อาคารพัฒนวิชาคาร  8 2.0 
9 ซื้อสินค้า ร้าน Patpat @ Park  43 10.8 
10 ใช้บริการ ร้าน Coffee Park  44 11.0 
11 เช่าพื้นท่ี ร้านค้าให้เช่า  6 1.5 
12 ออกก าลังกาย  5 1.3 
13 ถ่ายรูปเวดด้ิง   5 1.3 
14 จัดงานบริการชุมชน  เช่น หน่วยงานราชการขอ

ความร่วมมือในการจัดบริการประชาชน (14) 
10 2.5 

15 อื่นๆ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน   7 1.8  
    

รวม 400 100.00 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี  4.2 พบว่า ผู้ใช้บริการด้านต่างๆอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนาจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มาใช้บริการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน  มากท่ีสุด  จ านวน 129 
คน  คิดเป็นร้อยละ 32.3  รองลงมาใช้บริการ ร้าน Coffee Park   จ านวน  44 คน  คิดเป็นร้อยละ  
11.0 ส่วนใช้บริการอื่นๆ มีจ านวนน้อยท่ีสุด  จ านวน  1 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3   ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม 
 การศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด 
นครปฐม   โดยพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก  ด้านสถานท่ี และด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n =  400)   
    รายการ ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
 X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 4.21 .238 มากท่ีสุด 3.64 .356 มาก 
2. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.21 .276 มากท่ีสุด 3.75 .380 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.25 .251 มากท่ีสุด 3.62 .368 มาก 
4. ด้านสถานท่ี 4.19 .278 มาก 3.57 .429 มาก 
5. ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการ
บริการ 

4.20 .241 
มาก 3.68 .409 มาก 

6. ด้านราคา 4.10 .498 มาก 3.68 .581 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.19 .143 มาก 3.66 .242 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย

พัฒนา  จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาแต่ละตอน ดังพิจารณา ได้ดังนี้ 
ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  โดย

ภาพรวม   พบว่า ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =4.19, S.D.= .143) เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.25, S.D.= 
.251)  รองลงมาคือ  ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ  ให้ความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด( X =4.21, S.D.= .238, X =4.21, S.D.= .276) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ด้าน
ราคา ใหค้วามคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =4.10, S.D.= .498) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  โดย
ภาพรวม   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.66, S.D.= .242) เมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.75, S.D.= 
.380)  รองลงมาคือ  ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X =3.68, S.D.= .409,) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ด้านสถานท่ี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( X =3.57, S.D.= .429) 
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3.1 ซึ่งเมื่อพิจารณา รายด้านของความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา  จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดของ ดังตารางท่ี  4.4 - 4.9 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
                อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามด้านการให้บริการ 
                                                                                                         ( n =  400)  

 

1.ด้านการให้บริการ ระดับความคาดหวัง (ร้อยละ) 

X  S.D. 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.เจ้าหน้าท่ีให้การตอนรับ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย
ไมตรีต่อผู้ใช้บริการ 

99  
(24.8) 

249 
(62.3) 

52 
(13.0 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.1
2 

.604 มาก 

2.เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพที่
ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

160  
(40.0) 

214 
(62.3) 

26 
 (6.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.3
4 

.595 มาก
ท่ีสุด 

 3.เจ้าหน้าท่ี ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

153 
 (38.3) 

169 
 (42.3) 

74 
 (18.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.1
8 

.760 มาก 

 4.เจ้าหน้าท่ี ให้บริการ
ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม 

213  
(53.3) 

166 
(41.5) 

21 
 (5.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.4
8 

.596 มาก
ท่ีสุด 

5.เจ้าหน้าท่ี  มีความรู้ 
ความสามารถ ปฏิบัติงาน
ได้ดีมีประสิทธิภาพ 

116 
(29.0) 

210 
(52.5) 

68 
(17.0) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.0
9 

.716 มาก 

6.เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรง
กับสัญญาท่ีให้ไว้กับ
ผู้รับบริการ 

107 
(26.8) 

205 
(51.2) 

84 
(21.0) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.0
4 

.719 มาก 

7.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า
ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

129 
(32.3) 

208 
(52.0) 

62 
(15.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.1
6 

.680 มาก 

8.เจ้าหน้าท่ีมีความ
กระตือรือร้นขณะ
ให้บริการ 

107 
(26.8) 

218 
(54.5) 

69 
(17.3) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.0
6 

.705 มาก 

9.การให้บริการปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการเท่าเทียมกัน 

161 
(40.3) 

195 
(48.8) 

44 
(11.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.2
9 

.654 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย (X )ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของ        

      ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามด้านการ 
       ให้บริการ(ต่อ) 

(n =  400)  
1.ด้านการให้บริการ ระดับความคาดหวัง (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

10.เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการสามารถ
แก้ปัญหา อุปสรรค ท่ี
เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

167 
(41.8) 

197 
(49.3) 

36 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.33 .633 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด

นครปฐม  จ าแนกตามด้านการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวัง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X =4.21,S.D.= .238 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วย
ความสุภาพ อ่อนน้อม  ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.48, S.D.= .596) รองลงมาคือ
ข้อ เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X =4.34, S.D.= .595) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้กับ
ผู้รับบริการ ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.= .719) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
                 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านกระบวนการให้บริการ 

                                                                                                      (n =  400)  

 

2.ด้านกระบวนการ
ให้บริการ   

ระดับความคาดหวัง (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.การติดป้ายประกาศ
หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการ 

161 
(40.3) 

198 
(49.
5) 

38 
(9.5) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.29 .666 มากท่ีสุด 

2.การให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลัง 
เช่นมาก่อนต้องได้รับ
บริการก่อน 

148 
(37.0) 

195 
(48.
8) 

55 
(13.5) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.22 .692 มากท่ีสุด 

3.การให้บริการเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

118 
(29.5) 

220 
(55.
0) 

58 
(14.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.13 .681 มาก 

4.ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

136 
(34.0) 

230 
(57.
5) 

32 
(8.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.25 .615 มากท่ีสุด 

5.ระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความ
เหมาะสม 

155 
(38.8) 

187 
(46.
8) 

56 
(14.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.24 .702 มากท่ีสุด 

6.การบริการ
สอดคล้องต่อความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

99 
(24.8) 

229 
(57.
3) 

72 
(18.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.07 .651 มาก 

7.มีการให้บริการมี
ระบบ ไม่ยุ่งยาก                                  
ไม่ซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

136 
(34.0) 

228 
(57.
0) 

33 
(8.3) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.24 .628 มากท่ีสุด 

  รวม 
             

4.21 
 

.276 
มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด
นครปฐม  จ าแนกตามด้านกระบวนการให้บริการ   โดยภาพรวม พบว่า   ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X =4.21,S.D.= .276) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การติดป้าย
ประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X =4.29, S.D.= .666)  รองลงมาคือ ข้อความรวดเร็วในการให้บริการ ให้ความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากท่ีสุด( X =4.25, S.D.= .615) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ การบริการสอดคล้องต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ  ใหค้วามคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =4.07, S.D.= .651) 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
(n =  400)   

 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความคาดหวัง (ร้อยละ) 

X  S.D. 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.โต๊ะ เก้าอี้  มีความทันสมัยบริการ
ให้กับผู้ใช้บริการ 

156 
(39.0) 

208 
(52.0) 

36 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.30 .625 มาก
ท่ีสุด 

2.มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระบบใน
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

158 
(39.5) 

212 
(53.0) 

30 
(7.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.32 .607 มาก
ท่ีสุด 

3.มีเจ้าหน้าท่ีค่อยบริการกับ
ผู้ใช้บริการ 

99 
(24.8) 

250 
(62.5) 

51 
(12.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.12 .601 มาก 

4.ห้องน้ าสะอาด  160 
(40.0) 

214 
(53.5) 

26 
(6.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.33 .595 มาก
ท่ีสุด 

5.ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ น้ าด่ืม   

138 
(34.5) 

172 
(43.0) 

84 
(21.0) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.10 .778 มาก 

6.มีปริมาณและจัดวางถังขยะ สะดวก 
เป็นระเบียบและเพียงพอ 

208 
(52.0) 

168 
(42.0) 

24 
(6.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.46 .608 มาก 

7.วัสดุ อุปกรณ์ ในการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการอย่างพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

118 
(29.5) 

206 
(51.5) 

70 
(17.5) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.09 .723 มาก 

  รวม 4.25 .251 มาก
ที่สุด 
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จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม  จ าแนกตามด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  ( X =4.25,S.D.= .251) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อมีปริมาณ
และจัดวางถังขยะ สะดวก เป็นระเบียบและเพียงพอ   ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X

=4.46, S.D.= .608 ) รองลงมาคือ ข้อห้องน้ าสะอาด ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X

=4.33, S.D.= .595 ) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการอย่างพียงพอและมีประสิทธิภาพ ใหค้วามคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =4.09, S.D.= .723) 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามด้านสถานท่ี 
(n =  400)   

4.ด้านสถานที่ ระดับความคาดหวัง (ร้อยละ) 

X  S.D. 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.มีป้ายบอกท่ีต้ัง
สถานท่ี 

108 
(27.0) 

203 
(50.7) 

85 
(21.3) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.04 .723 มาก 

2.สถานท่ีมีความ
สะดวกต่อการไป
ใช้บริการ 

133 
(33.3) 

208 
(52.0) 

58 
(14.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.18 .675 มาก 

3.มีท่ีจอดรถ
อย่างเพียง  

106 
(26.5) 

216 
(54.0) 

72 
(18.0) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.06 .709 มาก 

4.มีความทันสมัย  
สวยงาม 

164 
(41.0) 

193 
(48.3) 

43 
(10.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.30 .653 มาก
ท่ีสุด 

5.กว้างขวาง  162 
(40.5) 

196 
(49.0) 

42 
(10.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.30 .649 มาก
ท่ีสุด 

6.มีการจัด
สถานท่ี ภูมิทัศน์ 
เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้
ถ่ายรูป 

125 
(31.3) 

226 
(56.5) 

49 
(12.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.19 .632 มาก 

7.บริเวณอาคาร 
สถานท่ี มีความ
สะอาด  

158 
(39.5) 

204 
(51.0) 

35 
(8.8) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.29 .654 มาก
ท่ีสุด 

  รวม 4.19 .278 มาก 
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จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด
นครปฐม  จ าแนกตามด้านสถานท่ี โดยภาพรวม พบว่า   ให้ความคาดหวัง อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
( X =4.25,S.D.= .251) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อมีความทันสมัย  
สวยงาม และข้อกว้างขวาง   ใหค้วามคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.30, S.D.= .653 และ X

=4.30, S.D.= .649 )  รองลงมาคือ ข้อ บริเวณอาคาร สถานท่ี มีความสะอาด  ใหค้วามคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด( X =4.29, S.D.= .654 ) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อมีป้ายบอกท่ีต้ังสถานท่ีให้
ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.= .723 ) 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ        
               อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามด้านข้อมูลท่ีได้รับจาก 
               การบริการ 

(n =  400)   

5.ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ระดับความคาดหวัง (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.มีเอกสารแนะน า ขั้นตอนการ
ให้บริการ การติดต่อไว้ชัดเจน 

118 
(29.5) 

225 
(56.3) 

53 
(13.3) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.14 .670 มาก 

2.มีความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์
บอกทางไปจุดส าคัญต่างๆ 

137 
(34.3) 

236 
(59.0) 

25 
(6.3) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.27 .594 มาก
ท่ีสุด 

3.มีการประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์  147 
(36.8) 

192 
(48.0) 

59 
(14.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.21 .702 มาก
ท่ีสุด 

4.การมีการอัพเดทข้อมูลตลอด 101 
(25.3) 

231 
(57.8) 

68 
(17.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.08 .646 มาก
ท่ีสุด 

5.มีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ 132 
(33.0) 

233 
(58.3) 

32 
(8.0) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.23 .621 มาก
ท่ีสุด 

6.มีการประสัมพันธ์ล่วงหน้า ก่อนมี
การจัดกิจกรรม 

151 
(37.8) 

210 
(52.5) 

39 
(9.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.28 .631 มาก
ท่ีสุด 

7.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็น
ประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ประชาชน
อย่างสม่ าเสมอทันต่อเหตุการณ์ 

152 
(38.0) 

220 
(55.0) 

28 
(7.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.31 .596 มาก
ท่ีสุด 

8.ข้อมูลท่ีท่านได้รับจากการบริการมี
ความชัดเจนเข้าใจง่ายและถูกต้อง 

104 
(26.0) 

206 
(51.5) 

88 
(22.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.03 .707 มาก 

  รวม 4.20 .241 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด
นครปฐม  จ าแนกตามด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ โดยภาพรวม พบว่า   ให้ความคาดหวัง อยู่ใน
ระดับมาก   ( X =4.20,S.D.= .241) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอทันต่อเหตุการณ์ ให้
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.31, S.D.= .596)  รองลงมาคือ ข้อ มีการประสัมพันธ์
ล่วงหน้า ก่อนมีการจัดกิจกรรม  ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.28, S.D.= .631)                 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อมูลท่ีท่านได้รับจากการบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและถูกต้อง  ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ( X =4.03, S.D.= .707) 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านราคา 
 

(n =  400)  
6. ด้านราคาที่ได้รับจาก

การบริการ 
ระดับความคาดหวัง (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.อาคาร  สถานท่ีให้บริการ
และสินค้าท่ีจ าหน่าย มี
ความเหมาะสมกับราคา  

134 
(33.5) 

207 
(51.7) 

58 
(14.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.18 .676 มาก 

2.การบริการเหมาะสมกับ
ราคา 

100 
(25.0) 

215 
(53.8) 

80 
(20.0) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.03 .708 มาก 

  รวม 4.10 .498 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด

นครปฐม  จ าแนกตามด้านราคา โดยภาพรวม พบว่า ให้ความส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( X =4.10,S.D.= 
.498) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อ อาคาร  สถานท่ีให้บริการและสินค้าท่ี
จ าหน่าย มีความเหมาะสมกับราคา ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.18, S.D.= .676)  
รองลงมาคือ ข้อ การบริการเหมาะสมกับราคา ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ( X =4.10,  
S.D.= .498)                  
 
  
 
 
 



63 

 3.2 การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด 
นครปฐม   โดยพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านการให้บริการ  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก  ด้านสถานท่ี และด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ เมื่อพิจารณาเป็น                
รายด้านมีรายละเอียด ดังตารางท่ี  4.10 - 4.15 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านการให้บริการ 
(n =  400)   

1.ด้านการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.เจ้าหน้าท่ีให้การตอนรับ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย
ไมตรีต่อผู้ใช้บริการ 

40 
(10.0) 

192 
(48.0) 

163 
(40.8) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 3.67 .669 มาก 

2.เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

49 
(12.3) 

213 
(53.3) 

129 
(32.3) 

9 
(2.3) 

0 
(0.0) 3.76 .690 มาก 

 3.เจ้าหน้าท่ี ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ รวดเร็ว และ
เอาใจใส่ 

73 
(18.3) 

115 
(28.7) 

192 
(48.0) 

20 
(5.0) 

0 
(0.0) 3.60 .840 มาก 

4.เจ้าหน้าท่ี ให้บริการด้วย
ความสุภาพ อ่อนน้อม 

48 
(12.0) 

128 
(32.0) 

192 
(48.0) 

32 
(8.0) 

0 
(0.0) 3.48 .807 มาก 

5.เจ้าหน้าท่ี  มีความรู้ 
ความสามารถ ปฏิบัติงานได้
ดีมีประสิทธิภาพ 

83 
(20.8) 

137 
(34.3) 

159 
(39.8) 

21 
(5.3) 

0 
(0.0) 3.71 .854 มาก 

6.เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรงกับ
สัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ 

43 
(10.8) 

135 
(33.8) 

188 
(47.0) 

34 
(8.5) 

0 
(0.0) 3.47 .797 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
                  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านการให้บริการ (ต่อ) 

      (n =  400)   

 
จากตารางท่ี 4.10  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  

จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
( X =3.64,S.D.= .356) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เจ้าหน้าท่ีมีความ
กระตือรือร้นขณะให้บริการ   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.80, S.D.=.883)  
รองลงมาคือข้อ เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X =3.76, S.D.= .690) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้
กับผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.47, S.D.= .797) 

 
 
 

1.ด้านการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

X  S.D. 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย 

ที่สุด 

7.เจ้าหน้าท่ีให้
ค าแนะน าตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

82 
(20.5) 

135 
(33.8) 

146 
(36.5) 

37 
(9.3) 

0 
(0.0) 

3.66 .907 มาก 

8.เจ้าหน้าท่ีมีความ
กระตือรือร้นขณะ
ให้บริการ 

100 
(25.0) 

141 
(35.3) 

136 
(34.0) 

23 
(5.8) 

0 
(0.0) 3.80 .883 มาก 

9.การให้บริการ
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
เท่าเทียมกัน 

25 
(6.3) 

200 
(50.0) 

162 
(40.5) 

13 
(3.3) 

0 
(0.0) 3.80 .883 มาก 

10.เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการสามารถ
แก้ปัญหา อุปสรรค ท่ี
เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 
 

59 
(14.8) 

 
 

187 
(46.8) 

 
 

138 
(34.5) 

 
 

16 
(4.0) 

 
 
0 

(0.0) 3.80 .883 มาก 

 
รวม 3.64 .356 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
                  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านกระบวนการให้บริการ  

(n =  400)  

2.ด้านกระบวนการ
ให้บริการ   

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.การติดป้ายประกาศหรือ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ 

78 
(19.5) 

155 
(38.8) 

149 
(37.3) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 3.73 .823 มาก 

2.การให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

73 
(18.3) 

155 
(38.8) 

153 
(38.3) 

19 
(4.8) 

0 
(0.0) 3.71 .818 มาก 

3.การให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

90 
(22.5) 

147 
(36.8) 

125 
(31.3) 

38 
(9.5) 

0 
(0.0) 3.72 .918 มาก 

4.ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

60 
(15.0) 

164 
(41.0) 

151 
(37.8) 

25 
(6.3) 

0 
(0.0) 3.65 .809 มาก 

5.ระยะเวลาในการให้บริการ
มีความเหมาะสม 

71 
(17.8) 

208 
(52.0) 

119 
(29.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 3.87 .692 มาก 

6.การบริการสอดคล้องต่อ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

87 
(21.8) 

161 
(40.3) 

115 
(28.7) 

37 
(9.3) 

0 
(0.0) 3.74 .901 มาก 

7.มีการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก                                  
ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน 

50 
(12.5) 

220 
(55.0) 

128 
(32.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 3.80 .651 มาก 

  รวม 3.75 .380 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.11  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  

จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านกระบวนการให้บริการ   โดยภาพรวม พบว่า   มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.75,S.D.= .380) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.87, S.D.= .692)  
รองลงมาคือ ข้อมีการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด( X =3.80, S.D.= .651) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ                
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.65, S.D.= .809) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

(n =  400) 
3.ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก  
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.การติดป้ายประกาศหรือ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ 

78 
(19.5) 

140 
(35.0) 

163 
(40.8) 

19 
(4.8) 

0 
(0.0) 

3.69 .836 มาก 

2.การให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน 

52 
(13.0) 

162 
(40.5) 

162 
(40.5) 

21 
(5.3) 

0 
(0.0) 

3.61 .777 มาก 

3.การให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

37 
(9.3) 

201 
(50.2) 

157 
(39.3) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

3.68 .656 มาก 

4.ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

48 
(12.0) 

214 
(53.5) 

132 
(33.0) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.76 .673 มาก 

5.ระยะเวลาในการให้บริการ
มีความเหมาะสม 

63 
(15.8) 

106 
(26.5) 

212 
(53.0) 

19 
(4.8) 

0 
(0.0) 

3.53 .813 มาก 

6.มีปริมาณและจัดวางถัง
ขยะ สะดวก เป็นระเบียบ
และเพียงพอ 

44 
(11.0) 

118 
(29.5) 

204 
(51.0) 

34 
(8.5) 

0 
(0.0) 

3.43 .798 มาก 

7.วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการอย่างพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

68 
(17.0) 

136 
(34.0) 

176 
(44.0) 

20 
(5.0) 

0 
(0.0) 

3.63 .821 มาก 

รวม 3.62 .368 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.12  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม พบว่า   มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ( X =3.62,S.D.= .368) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 
ห้องน้ าสะอาด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.76, S.D.= .673)  รองลงมาคือ ข้อ โต๊ะ เก้าอี้                        
มีความทันสมัยบริการให้กับผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด( X =3.69, S.D.= .836) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ มีปริมาณและจัดวางถังขยะ สะดวก เป็นระเบียบและเพียงพอ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.43, S.D.= .798) 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ  
       ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้าน                  
        สถานท่ี 

 (n =  400) 
4.ด้านสถานที่ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.มีป้ายบอกท่ีต้ังสถานท่ี 40 
(10.0) 

131 
(32.8) 

195 
(48.8) 

34 
(8.5) 

0 
(0.0) 3.44 .786 มาก 

2.สถานท่ีมีความสะดวกต่อ
การไปใช้บริการ 

73 
(18.3) 

140 
(35.0) 

158 
(39.5) 

28 
(7.0) 

1 
(0.3) 3.64 .867 มาก 

3.มีท่ีจอดรถอย่างเพียง  91 
(22.8) 

138 
(34.5) 

131 
(32.8) 

34 
(8.5) 

6 
(1.5) 3.68 .966 มาก 

4.มีความทันสมัย  สวยงาม 20 
(5.0) 

173 
(43.3) 

160 
(40.0) 

37 
(9.3) 

10 
(2.5) 3.39 .821 

ปาน
กลาง 

5.กว้างขวาง  67 
(16.8) 

140 
(35.0) 

164 
(41.0) 

29 
(7.2) 

0 
(0.0) 3.61 .848 มาก 

6.มีการจัดสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ถ่ายรูป 

50 
(12.5) 

171 
(42.8) 

153 
(38.3) 

26 
(6.5) 

0 
(0.0) 3.61 .787 มาก 

7.บริเวณอาคาร สถานท่ี มี
ความสะอาด  

62 
(15.5) 

135 
(33.8) 

176 
(44.0) 

27 
(6.8) 

0 
(0.0) 3.58 .831 มาก 

  รวม 3.57 .429 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านสถานท่ี โดยภาพรวม พบว่า   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด                
( X =3.57,S.D.= .831) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อมีท่ีจอดรถอย่างเพียง 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.68, S.D.= .966)  รองลงมาคือ ข้อ สถานท่ีมีความ
สะดวกต่อการไปใช้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.64, S.D.= .867) ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อมีความทันสมัย  สวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.39, S.D.= 
.821) 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านข้อมูลท่ีได้รับจาก 
การบริการ 

(n =  400)   

5.ด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
การบริการ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.มีเอกสารแนะน า ขั้นตอน
การให้บริการ การติดต่อไว้
ชัดเจน 

80 
(20.0) 

151 
(37.8) 

137 
(34.3) 

32 
(8.0) 

0 
(0.0) 3.70 .879 มาก 

2.มีความชัดเจนของป้าย
สัญลักษณ์บอกทางไป
จุดส าคัญต่างๆ 

48 
(12.0) 

162 
(40.5) 

166 
(41.5) 

24 
(6.0) 

0 
(0.0) 3.58 .777 มาก 

3.มีการประชาสัมพันธ์ ทาง
เว็บไซต์  

63 
(15.8) 

199 
(49.8) 

136 
(34.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 3.81 .694 มาก 

4.การมีการอัพเดทข้อมูล
ตลอด 

73 
(18.3) 

155 
(38.8) 

136 
(34.0) 

36 
(9.0) 

0 
(0.0) 3.66 .878 มาก 

5.มีการแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

40 
(10.0) 

209 
(52.3) 

150 
(37.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 3.72 .638 มาก 

6.มีการประสัมพันธ์ล่วงหน้า 
ก่อนมีการจัดกิจกรรม 

69 
(17.3) 

142 
(35.5) 

163 
(40.8) 

26 
(6.5) 

0 
(0.0) 3.63 .842 มาก 

7.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ใน
ด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอทันต่อเหตุการณ์ 

47 
(11.8) 

158 
(39.5) 

164 
(41.0) 

31 
(7.8) 

0 
(0.0) 

3.55 .799 มาก 

8.ข้อมูลท่ีท่านได้รับจากการ
บริการมีความชัดเจนเข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง 

46 
(16.0) 

191 
(47.8) 

138 
(34.5) 

7 
(1.8) 

0 
(0.0) 3.78 .727 มาก 

  รวม 3.68 .409 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ โดยภาพรวม พบว่า   มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.68,S.D.= .409) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อมี
การประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.81, S.D.= .694)  
รองลงมาคือ ข้อ ข้อมูลท่ีท่านได้รับจากการบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและถูกต้อง   มีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.78, S.D.= .727)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอทันต่อเหตุการณ์  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.55, S.D.= .799) 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามด้านราคา 
 (n =  400)   

5. ตามด้านราคา ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

X  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.อาคาร  สถานท่ีให้บริการ
และสินค้าท่ีจ าหน่าย มี
ความเหมาะสมกับราคา  

70 
(17.5) 

162 
(40.5) 

138 
(34.5) 

30 
(7.5) 

0 
(0.0) 3.68 .848 มาก 

2.การบริการเหมาะสมกับ
ราคา 

42 
(10.5) 

196 
(49.0) 

154 
(38.5) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 3.68 .685 มาก 

  รวม 3.68 .581 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามด้านราคา โดยภาพรวม พบว่า   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
( X =3.68,S.D.= .581) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท้ังสองข้อมี ค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ  ข้อ อาคาร  
สถานท่ีให้บริการและสินค้าท่ีจ าหน่าย มีความเหมาะสมกับราคา  และข้อการบริการเหมาะสมกับ
ราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =3.68, S.D.= .848, X =3.68, S.D.= .685) 

 
ส่านที่  4    การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการสัมภาษณ์ ความคาดหวังและความพึง 
พอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหัดนครปฐม       

      จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอบถาม ต้ังวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากและมีความ
คาดหวังในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีมากและมี
ความคาดหวังในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีมาก และมี
ความคาดหวังในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้านสถานที่ พบว่า ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม มีความ
คาดหวังในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีมาก และมีความคาดหวังใน
ระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีมาก และมี
ความคาดหวังในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้านราคา  พบว่า ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม มีความ
คาดหวังในระดับมากท่ีสุด อยากให้ราคาค่าเช่าสถานท่ีอาคารปฐมสัมมาคารมีราคาท่ีถูกกว่านี้ และ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีมาก  และมีความคาดหวังในระดับปานกลาง และมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

สรุป ได้ว่า  ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม ท้ังหมด 6 ด้าน ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านสถานท่ี ด้านข้อมูลท่ีได้จากการบริการ ด้านราคา  ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม มีระดับความคาดหวังมากท่ีสุด และอยากให้มีการลดราคาอาคารปฐม 
สัมมาคาร และความพึงพอใจในระดับมาก เป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
ส่วนที่ 5  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ  พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการท่ีอยู่ในระดับดีมาก แต่
เจ้าหน้าท่ีให้บริการน้อยไปไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่ามีการให้บริการท่ีอยู่ในระดับท่ีดีมาก และมีความพึง
พอใจต่อการกระบวนการให้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า พบว่ามีการให้บริการท่ีอยู่ในระดับท่ีดีมาก และไม่มี
ปัญหาอุปสรรค 

ด้านสถานที่ พบว่า  สถานท่ีมีความสวยงาม กว้างขวาง ร่มรื่น แต่อย่างอยากให้มีการจัด
ให้สวยงามกว่านี้  

ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซค์ แผ่นพับ 
ป้ายโฆษณา อย่างชัดเจน  

ด้านราคา  พบว่า ราคาค่าเช่าสถานท่ีอาคารปฐมสัมมาคารมีราคาท่ีแพงเกินไป  
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ส่วนที่  6  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  
และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ท่ีแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.16  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศ 

 

X  S.D. t Sig 
1) ชาย                  4.1927 .16068      .000 .046 
2) หญิง                 4.1927 .13325    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
คาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศ  พบว่า   กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
  

ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .056 3 .019 .905 .439 
ภายในกลุ่ม 8.116 396 .020   
รวม 8.171 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.17  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ
คาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ท่ีต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ 

 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .069 3 .023 1.121 .340 
ภายในกลุ่ม 8.103 396 .020   
รวม 8.171 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี  4.18  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ
คาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า   
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา  จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ตารางท่ี 4.19  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .019   3 .006 .303 .824 
ภายในกลุ่ม 8.153 396 .021   
รวม 8.171 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี  4.19  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ
คาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อการใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 4.20  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยาน  
การอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .033 4 .008 .395 .812 
ภายในกลุ่ม 8.139 395 .021   
รวม 8.171 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ
คาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพพบว่า   กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ 
 
ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยาน

การอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .047 3 .016 .763 .515 
ภายในกลุ่ม 8.124 396 .021   
รวม 8.171 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.21  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ
คาดหวังต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับรายได้ต่อ
เดือน พบว่า   กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อการใช้
บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

สมมติฐานท่ี 2.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  
และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ท่ีแตกต่างกัน  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
                  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศ 

 

                                S.D.                   t Sig 
1) ชาย                 3.6185 .23944       2.243 .800 
2) หญิง                3.6754 .24207    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึง
พอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศ  พบว่า   กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ 
 

ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .287 3 .096 1.636 .180 
ภายในกลุ่ม 23.155 396 .058   
รวม 23.442 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ

พึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ 
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ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ 

 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .084 3 .028 .476 .699 
ภายในกลุ่ม 23.357 396 .059   
รวม 23.442 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.24  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า   
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา  จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .252 3 .084 1.433 .233 
ภายในกลุ่ม 23.190 396 .059   
รวม 23.442 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ

พึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
                  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ 
 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .137 4 .034 .581 .677 
ภายในกลุ่ม 23.305 395 .059   
รวม 23.442 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ

พึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพพบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ 
 
ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
                  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน 
ผลรวม

ก าลังสอง  
df 

ค่ากลาง
ก าลังสอง 

F Sig 

ระหว่างกลุ่ม .074 3 .025 .417 .741 
ภายในกลุ่ม 23.368 396 .059   
รวม 23.442 399    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี  4.27  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของของความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับรายได้ต่อ
เดือน พบว่า   กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ใช้บริการของอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม  จ านวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีได้เก็บข้อมูลเสร็จแล้วน ามาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) และใช้ค่าทาง
สถิติ คือ จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( ANOVA :  
One-Way Analysis of Variance ) ซึ่งเป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

ผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-40 ปี  สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพอื่นๆ และ
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 หรือน้อยกว่า 15,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะห์การใช้บริการด้านต่างๆอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 
ส่วนใหญ่มาใช้บริการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน รองลงมาใช้บริการ ร้าน Coffee Park ส่วนใช้
บริการอื่นๆ มีจ านวนน้อยท่ีสุด 

3. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ใ ช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ด้านเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการ ต่ าสุดคือ ด้านราคา ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านรายละเอียด
เป็นดังนี้และด้านกระบวนการให้บริการ  ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุดส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย 
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3.1 ด้านการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวัง อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม  ให้
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือข้อ เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรง
กับสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ  ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก  

3.2 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ข้อความ
รวดเร็วในการให้บริการ ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ การบริการ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้รับบริการ  ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก  

3.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวัง อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อมีปริมาณและจัดวางถังขยะ สะดวก 
เป็นระเบียบและเพียงพอ ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อห้องน้ าสะอาด ให้
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการอย่างพียงพอและมีประสิทธิภาพ ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก  

3.4 ด้านสถานท่ี โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวัง อยู่ในระดับมากท่ีสุด  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อมีความทันสมัย สวยงาม และข้อกว้างขวาง ให้
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อ บริเวณอาคาร สถานท่ี มีความสะอาด  ให้ความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อมีป้ายบอกท่ีต้ังสถานท่ีให้ความคาดหวัง
อยู่ในระดับมาก 

3.5 ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ โดยภาพรวม พบว่า ให้ความคาดหวัง อยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็น
ประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอทันต่อเหตุการณ์ ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อ มีการประสัมพันธ์ล่วงหน้า ก่อนมีการจัดกิจกรรม ให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อมูลท่ีท่านได้รับจากการบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและ
ถูกต้อง ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

3.6 ด้านราคา โดยภาพรวม พบว่า ให้ความส าคัญ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อ อาคาร  สถานท่ีให้บริการและสินค้าท่ีจ าหน่าย มีความ
เหมาะสมกับราคา ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อ การบริการเหมาะสมกับราคา 
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านกระบวนการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ด้านข้อมูลท่ีได้รับจาก
การบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ด้านสถานท่ี มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดเป็นดังนี้ 
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4.1 ด้านการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นขณะให้บริการ   มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือข้อ เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรงกับสัญญาท่ีให้
ไว้กับผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

4.2 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด   เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ข้อมีการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากไม่
ซับซ้อน มีความชัดเจน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ความ
รวดเร็วในการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

4.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ ห้องน้ าสะอาด มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ข้อ โต๊ะ เก้าอี้  มีความทันสมัยบริการให้กับผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ มีปริมาณและจัดวางถังขยะ สะดวก เป็นระเบียบและ
เพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

4.4 ด้านสถานท่ี  โดยภาพรวม พบว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อมีท่ีจอดรถอย่างเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ข้อ สถานท่ีมีความสะดวกต่อการไปใช้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียต่ าสุดคือ ข้อมีความทันสมัย สวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

4.5 ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อมีการประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อ ข้อมูลท่ีท่านได้รับจากการบริการมีความชัดเจน
เข้าใจง่ายและถูกต้อง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ  ข้อ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอทันต่อเหตุการณ์ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

4.6 ด้านราคา โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ท้ังสองข้อมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ข้อ อาคาร  สถานท่ีให้บริการและสินค้าท่ีจ าหน่าย มี
ความเหมาะสมกับราคา และข้อการบริการเหมาะสมกับราคา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการสัมภาษณ์ ความคาดหวังและความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

สรุป ได้ว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม ท้ังหมด 6 ด้าน ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านสถานท่ี ด้านข้อมูลท่ีได้จากการบริการ ด้านราคา  ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย
พัฒนา จังหวัดนครปฐม มีระดับความคาดหวังมากท่ีสุด และอยากให้มีการลดราคาเช่าอาคารปฐม
สัมมาคาร และความพึงพอใจในระดับมาก เป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการ  

 
5. การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อการใช้บริการอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ท่ี ข้อมูลทั่วไป เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 
ตามสมติฐาน 

1 เพศ /  

2 อายุ  / 

3 สถานภาพ  / 

4 ระดับการศึกษา  / 

5 อาชีพ  / 

6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  / 
 

 
จากตารางท่ี 5.1  พบว่าข้อมูลท่ีเป็นไปตามสมมติฐานได้แก่ เพศ และท่ีไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยาน
การอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ท่ี ข้อมูลทั่วไป เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 
ตามสมติฐาน 

1 เพศ  / 

2 อายุ  / 

3 สถานภาพ  / 

4 ระดับการศึกษา  / 

5 อาชีพ  / 

6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  / 
 

จากตารางท่ี 5.2  พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ  และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่อง  ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจ  สามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม  พบว่า ให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวินันท์ ขันเข่ือน (2557) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ แผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จันทิมา  ผ้ึงผัน (2555) การวิจัยการประเมินผลโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินิทธา เกื้อกูล (2554) ได้ท าจัดท าแผนธุรกิจของ
โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม  และสอดคล้องกับงานวิ จัยของ  
ปภาวี วินัยวัฒนวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพ
การบริการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารทอง โกมลวา
นิช (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา เพ็ง
ส าราญ (2554) ได้ศึกษา ความคาดหวังของประชาชนจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ พุทธชาติ (2553) 
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการไปรษณีย์ไทยแบบ 
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one stop service กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ ทรวงโพธิ์ 
(2552)  ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการบริการจ่ายส่ิงของขนาด
ใหญ่ ของท่ีทาการไปรษณีย์นครราชสีมา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา มิ่งปรีชา (2550)  
ศึกษาเรื่อง  ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลแพร่ 

2. ผลการทดสอบสมมุติฐานในแต่ละข้อ สรุปได้ดังนี้ 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 พบว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 

จังหวัดนครปฐม ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคาดหวังแตกต่างกัน ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน ส าหรับ
ผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมท่ีมี  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังต่อการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรวี กันเงิน (2550) เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวนครั้งในการเดินทาง ลักษณะในการท่องเท่ียว 
รูปแบบในการท่องเท่ียว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจ านวนคืนในการพัก และภูมิล าเนา พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และคัดค้านกับงานวิจัยของ ณรงค์ ทรวงโพธิ์ 
(2552)  ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการบริการจ่ายส่ิงของขนาด
ใหญ่ ของท่ีทาการไปรษณีย์นครราชสีมา ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อการจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ใช้บริการ มีความคาดหวังและความพึง
พอใจ ด้านส่ิงอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 
และวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ 
อาชีพ รายได้ และสถานะภาพแตกต่างกัน มีความคาดหวังและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  

ทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  
ระดับการศึกษา อาชีพ  และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ ทรวงโพธิ์ (2552)  ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความ
พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการบริการจ่ายส่ิงของขนาดใหญ่ ของท่ีทาการไปรษณีย์นครราชสีมา ได้
กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้ และสถานะภาพแตกต่างกัน มีความคาดหวังและความพึง
พอใจไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการอาชีพชัย

พัฒนา จังหวัดนครปฐม จากการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  จากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมากท่ีสุด และ

ความพึงพอใจมาก ดังนั้น อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาการการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อชุมชนจังหวัดนครปฐม 

2. ด้านกระบวนการให้บริการ จากการวิจัยพบว่า  พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมาก
ท่ีสุด และความพึงพอใจมาก ดังนั้น ผู้บริหารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ควรพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการการให้บริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก จากการวิจัยพบว่า พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมาก
ท่ีสุด และความพึงพอใจมาก ดังนั้น  ผู้บริหารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ควรมีการ
พัฒนาการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยให้ดียิ่งขึ้น 

4. ด้านสถานท่ี จากการวิจัยพบว่า พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมากท่ีสุด และความ
พึงพอใจมาก ดังนั้น ผู้บริหารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  ควรมีการพัฒนาจัด
สถานท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม ให้มีความสวยงาม  ความ
ทันสมัยยิ่งขึ้น  และควรรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเป็นประจ า 

5. ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ จากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมาก
และความพึงพอใจมาก ผู้บริหารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอทันต่อ
เหตุการณ์ ควรมีความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปจุดส าคัญต่างๆ  มีการประสัมพันธ์
ล่วงหน้าก่อนมีการจัดกิจกรรม และควรมีการพัฒนาอย่างพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น 

6. ด้านราคา จากการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังมาก และความพึงพอใจมาก 
ดังนั้น ผู้บริหารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  ควรมีการพัฒนาการก าหนดอัตรา
ค่าบริการให้เหมาะสมกับราคา ในด้านการเช่าสถานท่ีให้บริการและสินค้าท่ีจ าหน่าย ในราคาท่ี
ยุติธรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของพนักงานท่ีให้บริการในอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เพื่อน าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะพนักงานท่ีให้บริการนั้น เป็นผู้ท่ีจะต้องติดต่อกับผู้รับบริการอย่าง
ใกล้ชิด 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัด
นครปฐมท้ังการรับรู้ของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในกลุ่มบริบทเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุม
เพียงพอสาหรับการพัฒนาคุณภาพต่อไป 



84 

3. ควรศึกษาช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการว่าแตกต่าง
กันอย่างไร 

4. ควรศึกษามีการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจผู้ใช้บริการต่อ
คุณภาพบริการของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม  กับ ศูนย์อื่นท่ีมีลักษณะการ
ให้บริการที่คล้ายกันว่าแตกต่างกันอย่างไร 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการอุทยานการอาชีพชยัพฒันา  

จงัหวดันครปฐม 

    แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัในระดบัปริญญาโทของหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความ

คาดหวงัและความพงึพอใจของการใหบ้ริการอุทยานการอาชีพชยัพฒันา  

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามขอ้มูลชุดน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการดา้นต่างๆ 
ส่วนที่ 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการอุทยานการอาชีพชยั
พฒันา จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย เ จา้หนา้ที่ใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก สถานที่  
ส่วนที่ 4  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยขอ้มูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบัและน าเสนอในภาพรวม ซ่ึงจะไม่กระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่
อยา่งใด ทั้งน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 

                                                                                  นางสาว กาญจนา รวดเร็ว 

นกัศึกษาปริญาโท สาขาวชิาการประกอบการ                           
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ค ำช้ีแจง    โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ใน หนา้ขอ้ความที่เป็นจริงเก่ียวกบัขอ้มูลของท่าน 
1. เพศ 
  1. ชาย       2.  หญิง 

2. อาย ุ
  1. 20 ปีหรือต ่ากวา่ 20 ปี     2. 21-40 ปี 
  3. 41-60 ปี       3. 60 ปีขึ้นไป 

3.  สถานภาพ 
  1. โสด       2. สมรส 
  3. หมา้ย       4. หยา่ร้าง 

 
4. ระดบัการศึกษา 
  1. มธัยมปลาย/ปวช. หรือต ่ากวา่    2. อนุปริญญา/ปวส. 
  3. ปริญญาตรี      4. สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
 1. พนกังานเอกชน      2. ขา้ราชการ 
 3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ     4. ธุรกิจส่วนตวั 
 5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................. 
 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1. 15,000 หรือนอ้ยกวา่ 15,000 บาท   2. 15,001-20,000 บาท 
  3. 20,0001-40,000 บาท    4. มากกวา่ 40,000 บาท  
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ส่วนที ่2   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
ค ำช้ีแจ้ง โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ตรงกบัขอ้ความ ที่ท่านมาใชบ้ริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านการใช้บริการที่ท่านมาใช้ 

 

มาใช้บริการ  

1 อบรมอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น  
2 ฟังบรรยายวชิาการ  
3 ศึกษาดูงานในพื้นที่  
4 ศึกษาดูงานนอกพื้นที ่  
5 ใชบ้ริการหอ้งสมุด  
6 เช่าพื้นที่  งานจดัเล้ียง งานเล้ียงสงัสรรค ์  
7 เช่าพื้นที่  อบรมสมัมนา อาคารปฐมสมัมาคาร  
8 เช่าพื้นที่   อบรมสมัมนา อาคารพฒันวชิาคาร  
9 ซ้ือสินคา้ ร้าน Patpat @ Park  
10 ใชบ้ริการ ร้าน Coffee Park  
11 เช่าพื้นที่ ร้านคา้ให้เช่า  
12 ออกก าลงักาย  
13 ถ่ายรูปเวดด้ิง   
14 จดังานบริการชุมชน  เช่น หน่วยงานราชการขอความ

ร่วมมือในการจดับริการประชาชน 
 

15 อ่ืนๆ ระบุ.....................................  
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ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการการอุทยานการอาชีพ   
 ชยัพฒันา จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย เ จา้หนา้ที่ใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ                  

ส่ิงอ านวยความสะดวก สถานที่และส่ิงแวดลอ้ม   
ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องทางขวามือ ตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ที่สุด 
โดยมีเกณฑค์วามคิดเห็นแบ่งออกเป็น  5  ระดบั  คือ 

คาดหวงั หมายถึง ความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการอุทยานการอาชีพชัยพฒันา  จังหวดั
นครปฐม  ความพงึพอใจ หมายถึง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการอุทยานการอาชีพชยัพฒันา จงัหวดั
นครปฐม ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ    1 = น้อยที่สุด          2 = น้อย          3 = ปาน
กลาง          4 = มาก          5 = มากที่สุด 

 
 
 

ล ำดับ ด้ำน เจ้ำหน้ำทีใ่ห้บริกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอนรับ ยิม้แยม้แจ่มใส มี
อธัยาศยัไมตรีต่อผูใ้ชบ้ริการ 

          

2 เจา้หนา้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

          

3  เจา้หนา้ที่ ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

          

4  เจา้หนา้ที่ ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม
  

          

5 เจา้หนา้ที่  มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบตัิงาน
ไดดี้มีประสิทธิภาพ 

          

6 เจา้หนา้ที่ใหบ้ริการตรงกบัสญัญาที่ใหไ้วก้บั
ผูรั้บบริการ 

          

7 เจา้หนา้ที่ใหค้  าแนะน าตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

          

8 เจา้หนา้ที่มีความกระตือรือร้นขณะใหบ้ริการ 
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ล ำดับ 

 

ด้ำน เจ้ำหน้ำทีใ่ห้บริกำร (ต่อ) 

ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

9 การใหบ้ริการปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเท่าเทียม
กนั 

          

10 เจา้หนา้ที่ใหบ้ริการสามารถแกปั้ญหา 
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

          

ล ำดับ ด้ำน กระบวนกำรให้บริกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั 
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 

          

2 การใหบ้ริการตามล าดบัก่อนหลงั เช่นมาก่อน
ตอ้งไดรั้บบริการก่อน 

          

3 การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก  าหนด           
4  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ           
5 ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม           
6 การบริการสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ 
          

7. 
 

มีการใหบ้ริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น มี
ความชดัเจน 
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ล ำดับ ด้ำน ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. โตะ๊ เกา้อ้ี  มีความทนัสมยับริการใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการ 

          

2. มีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ระบบในการ
ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศที่ทนัสมยั 

          

3. มีเจา้หนา้ที่ค่อยบริการกบัผูใ้ชบ้ริการ           
4. หอ้งน ้ าสะอาด            
5. ความเพยีงพอของส่ิงอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่นัง่รอรับบริการ น ้ าด่ืม   
          

6. มีปริมาณและจดัวางถงัขยะ สะดวก 
เป็นระเบียบและเพยีงพอ 

          

7. วสัดุ อุปกรณ์ ในการอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการอยา่งพยีงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

          

 

ล ำดับ ด้ำน สถำนที่  ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. มีป้ายบอกที่ตั้งสถานที ่           
2. สถานที่มีความสะดวกต่อการไปใชบ้ริการ           
3. มีที่จอดรถอยา่งเพยีง            
4 . มีความทนัสมยั  สวยงาม           
5. กวา้งขวาง            
6. มีการจดัสถานที่ ภูมิทศัน์ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ไดถ่้ายรูป 
          

7. บริเวณอาคาร สถานที่ มีความสะอาด            
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ล ำดับ ด้ำนข้อมูลที่ได้รับจำกกำรบริกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. มีเอกสารแนะน า ขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ การติดต่อไวช้ดัเจน 

          

2. มีความชดัเจนของป้ายสญัลกัษณ์บอก
ทางไปจุดส าคญัต่างๆ 

          

3. มีการประชาสมัพนัธ ์ทางเวบ็ไซต ์           
4. การมีการอพัเดทขอ้มูลตลอด           
5. มีการแจกเอกสารประชาสมัพนัธ์           
6. มีการประสมัพนัธล่์วงหนา้ ก่อนมีการ

จดักิจกรรม 
          

7. มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ที่เป็น
ประโยชน์ในดา้นต่างๆแก่ประชาชน
อยา่งสม ่าเสมอทนัต่อเหตุการณ์ 

          

8. ขอ้มูลที่ทา่นไดรั้บจากการบริการมี
ความชดัเจนเขา้ใจง่ายและถูกตอ้ง 

          

ล ำดับ ด้ำน รำคำ ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. อาคาร  สถานที่ใหบ้ริการและสินคา้ที่

จ  าหน่าย มีความเหมาะสมกบัราคา  
          

2. การบริการเหมาะสมกบัราคา           
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ส่วนที่ 4  เป็นปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะของแต่ละด้านเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาโปรด 
แสดงความเห็นในการให้บริการของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม  ในด้านต่างๆ 
4.1 ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ 
  ปัญหาและอปุสรรค 
 
 
 
 

ข้อคดิเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
 
 
 
 
4.2 ด้านกระบวนกำรให้บริกำร 
  ปัญหาและอปุสรรค 
 
 
 
 
ข้อคดิเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
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4.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวด 
  ปัญหาและอปุสรรค 
 
 
 
 

ข้อคดิเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
 
 
 
 
4.4 ด้านสถานที ่
  ปัญหาและอปุสรรค 
 
 
 
 

ข้อคดิเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
 
 
 
 
4.5 ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ 
  ปัญหาและอปุสรรค 
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ข้อคดิเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
 
 
 
 
 
4.5 ด้านราคา 
  ปัญหาและอปุสรรค 
 
 
 
 

ข้อคดิเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

 

 
       
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าความเช่ือมั่น 
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***ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม*** 
ส่วนที่ 3 ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการอุทยานการอาชีพชยัพฒันา  จงัหวดันครปฐม 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 400 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.873 41 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

c1.1บริการค 4.12 .604 400 

c1.2บริการค 4.34 .595 400 

c1.3บริการค 4.18 .760 400 

c1.4บริการค 4.48 .596 400 

c1.5บริการค 4.09 .716 400 

c1.6บริการค 4.04 .719 400 

c1.7บริการค 4.16 .680 400 

c1.8บริการค 4.07 .705 400 

c1.9บริการค 4.29 .654 400 

c1.10บริการค 4.33 .633 400 

c2.1กระบวนค 4.29 .666 400 

c2.2กระบวนค 4.22 .692 400 

c2.3กระบวนค 4.13 .681 400 

c2.4กระบวนค 4.25 .615 400 

c2.5กระบวนค 4.24 .702 400 

c2.6กระบวนค 4.07 .651 400 

c2.7กระบวนค 4.24 .628 400 

c3.1อ านวยค 4.30 .625 400 

c3.2อ านวยค 4.32 .607 400 

c3.3อ านวยค 4.12 .601 400 
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Item Statistics (ต่อ) 
 Mean Std. Deviation N 

c3.4อ านวยค 4.34 .595 400 

c3.5อ านวยค 4.11 .778 400 

c3.6อ านวยค 4.46 .608 400 

c3.7อ านวยค 4.09 .723 400 

c4.1สถานท่ีค 4.04 .723 400 

c4.2สถานท่ีค 4.18 .675 400 

c4.3สถานท่ีค 4.06 .709 400 

c4.4สถานท่ีค 4.30 .653 400 

c4.5สถานท่ีค 4.30 .649 400 

c4.6สถานท่ีค 4.19 .632 400 

c4.7สถานท่ีค 4.29 .654 400 

c5.1ขอ้มูลค 4.14 .670 400 

c5.2ขอ้มูลค 4.27 .594 400 

c5.3ขอ้มูลค 4.21 .702 400 

c5.4ขอ้มูลค 4.08 .646 400 

c5.5ขอ้มูลค 4.24 .621 400 

c5.6ขอ้มูลค 4.28 .631 400 

c5.7ขอ้มูลค 4.31 .596 400 

c5.8ขอ้มูลค 4.03 .707 400 

c6.1ราคาค 4.19 .676 400 

c6.2ราคาค 4.03 .708 400 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c1.1บริการค 168.27 28.152 -.040 .884 

c1.2บริการค 168.05 28.120 -.033 .883 

c1.3บริการค 168.21 26.557 .144 .853 

c1.4บริการค 167.91 27.598 .049 .871 

c1.5บริการค 168.30 26.600 .156 .852 

c1.6บริการค 168.35 26.554 .161 .851 

c1.7บริการค 168.23 27.603 .028 .875 

c1.8บริการค 168.32 26.690 .148 .854 

c1.9บริการค 168.10 27.119 .105 .862 

c1.10บริการค 168.06 27.049 .123 .859 

c2.1กระบวนค 168.10 27.359 .066 .868 
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Item-Total Statistics (ต่อ) 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c2.2กระบวนค 168.17 26.629 .162 .852 

c2.3กระบวนค 168.26 27.746 .007 .878 

c2.4กระบวนค 168.14 27.562 .050 .871 

c2.5กระบวนค 168.15 26.980 .108 .861 

c2.6กระบวนค 168.32 27.446 .058 .870 

c2.7กระบวนค 168.15 27.282 .089 .864 

c3.1อ านวยค 168.09 28.055 -.028 .883 

c3.2อ านวยค 168.07 28.073 -.028 .882 

c3.3อ านวยค 168.27 27.901 .000 .878 

c3.4อ านวยค 168.05 28.586 -.106 .893 

c3.5อ านวยค 168.28 26.494 .145 .853 

c3.6อ านวยค 167.93 27.912 -.003 .878 

c3.7อ านวยค 168.30 26.781 .128 .857 

c4.1สถานท่ีค 168.35 26.629 .149 .853 

c4.2สถานท่ีค 168.21 27.622 .026 .875 

c4.3สถานท่ีค 168.33 26.573 .162 .851 

c4.4สถานท่ีค 168.09 27.306 .078 .866 

c4.5สถานท่ีค 168.09 27.243 .088 .865 

c4.6สถานท่ีค 168.20 27.342 .079 .866 

c4.7สถานท่ีค 168.10 27.059 .114 .860 

c5.1ขอ้มูลค 168.25 27.429 .055 .870 

c5.2ขอ้มูลค 168.12 27.903 .001 .878 

c5.3ขอ้มูลค 168.18 26.452 .183 .847 

c5.4ขอ้มูลค 168.31 27.451 .058 .869 

c5.5ขอ้มูลค 168.15 27.252 .096 .863 

c5.6ขอ้มูลค 168.11 27.725 .021 .875 

c5.7ขอ้มูลค 168.08 27.525 .061 .869 

c5.8ขอ้มูลค 168.36 27.233 .072 .867 

c6.1ราคาค 168.20 27.706 .014 .877 

c6.2ราคาค 168.36 26.938 .112 .860 
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ส่วนที่ 4 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการอุทยานการอาชีพชยัพฒันา  จงัหวดันครปฐม 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 400 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.907 41 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

c1.1บริการพ 3.67 .669 400 

c1.2บริการพ 3.76 .690 400 

c1.3บริการพ 3.60 .840 400 

c1.4บริการพ 3.48 .807 400 

c1.5บริการพ 3.71 .854 400 

c1.6บริการพ 3.47 .797 400 

c1.7บริการพ 3.66 .907 400 

c1.8บริการพ 3.80 .883 400 

c1.9บริการพ 3.59 .658 400 

c1.10บริการพ 3.72 .760 400 

c2.1บริการพ 3.73 .823 400 

c2.2กระบวนพ 3.71 .818 400 

c2.3กระบวนพ 3.72 .918 400 

c2.4กระบวนพ 3.65 .809 400 

c2.5กระบวนพ 3.87 .692 400 

c2.6กระบวนพ 3.75 .901 400 

c2.7กระบวนพ 3.80 .651 400 

c3.1อ านวยพ 3.69 .836 400 

c3.2อ านวยพ 3.61 .777 400 

c3.3อ านวยพ 3.68 .656 400 

c3.4อ านวยพ 3.76 .673 400 
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Item Statistics (ต่อ) 
 Mean Std. Deviation N 

c3.5อ านวยพ 3.53 .813 400 

c3.6บริการพ 3.43 .798 400 

c3.7อ านวยพ 3.63 .821 400 

c4.1สถานที่พ 3.44 .786 400 

c4.2สถานที่พ 3.64 .867 400 

c4.3สถานที่พ 3.69 .966 400 

c4.4สถานที่พ 3.39 .821 400 

c4.5สถานที่พ 3.61 .848 400 

c4.6สถานที่พ 3.61 .787 400 

c4.7สถานที่พ 3.58 .831 400 

c5.1ขอ้มูลพ 3.70 .879 400 

c5.2ขอ้มูลพ 3.59 .777 400 

c5.3ขอ้มูลพ 3.81 .694 400 

c5.4ขอ้มูลพ 3.66 .878 400 

c5.5ขอ้มูลพ 3.72 .638 400 

c5.6ขอ้มูลพ 3.64 .842 400 

c5.7ขอ้มูลพ 3.55 .799 400 

c5.8บริการพ 3.78 .727 400 

c6.1ราคาพ 3.68 .848 400 

c6.2ราคาพ 3.68 .685 400 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c1.1บริการพ 146.09 81.890 .145 .905 

c1.2บริการพ 146.00 82.276 .108 .906 

c1.3บริการพ 146.15 82.375 .067 .910 

c1.4บริการพ 146.28 80.100 .232 .900 

c1.5บริการพ 146.05 82.970 .026 .912 

c1.6บริการพ 146.29 82.361 .076 .909 

c1.7บริการพ 146.10 79.033 .263 .898 

c1.8บริการพ 145.96 79.612 .235 .900 

c1.9บริการพ 146.16 82.212 .122 .906 

c1.10บริการพ 146.03 81.966 .113 .906 

c2.1บริการพ 146.02 81.852 .105 .907 

c2.2กระบวนพ 146.05 81.832 .108 .907 

c2.3กระบวนพ 146.03 78.793 .274 .897 

c2.4กระบวนพ 146.11 81.555 .129 .706 

c2.5กระบวนพ 145.89 80.087 .285 .898 

c2.6กระบวนพ 146.01 79.128 .260 .898 

c2.7กระบวนพ 145.96 81.728 .165 .904 

c3.1อ านวยพ 146.06 81.247 .143 .905 

c3.2อ านวยพ 146.14 81.275 .159 .904 

c3.3อ านวยพ 146.08 81.392 .192 .902 

c3.4อ านวยพ 146.00 81.804 .151 .904 

c3.5อ านวยพ 146.22 80.960 .170 .704 

c3.6บริการพ 146.33 79.598 .271 .798 

c3.7อ านวยพ 146.13 82.405 .068 .909 

c4.1สถานท่ีพ 146.31 79.970 .250 .899 

c4.2สถานท่ีพ 146.12 80.112 .208 .901 

c4.3สถานท่ีพ 146.07 78.296 .285 .896 

c4.4สถานท่ีพ 146.37 78.769 .319 .995 

c4.5สถานท่ีพ 146.14 82.373 .065 .810 

c4.6สถานท่ีพ 146.14 81.546 .136 .905 

c4.7สถานท่ีพ 146.18 81.373 .136 .906 

c5.1ขอ้มูลพ 146.06 78.290 .324 .894 

c5.2ขอ้มูลพ 146.17 80.217 .236 .900 

 

 

 



110 
 

 

Item-Total Statistics (ต่อ) 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c5.3ขอ้มูลพ 145.95 79.634 .322 .896 

c5.4ขอ้มูลพ 146.09 76.666 .434 .887 

c5.5ขอ้มูลพ 146.04 82.019 .145 .905 

c5.6ขอ้มูลพ 146.12 80.336 .202 .902 

c5.7ขอ้มูลพ 146.20 79.540 .275 .898 

c5.8บริการพ 145.98 79.318 .329 .895 

c6.1ราคาพ 146.08 77.353 .404 .889 

c6.2ราคาพ 146.08 81.734 .153 .904 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ นางสาว    กาญจนา  นามสกุล  รวดเร็ว 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง    เจ้าหน้าท่ีบัญชี-การเงิน โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  

จังหวัดนครปฐม  เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 

การศึกษา 

ปริญญาตรี     บัญชบีัณฑิต (บช.บ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. 2557  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ   

บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาศิลปากร   

ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2552- 2553    บริษัท ปฐมนครเคเอ็มพี ปฏิบัติงานท าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน 
ฝ่ายขาย 

พ.ศ. 2553- 2555  บริษัท อาหารสากล จ ากัด มหาชน  ปฏิบัติงานท าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี
บัญชี   

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ปฏิบัติงานท า
หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีบัญชี –การเงิน 

การศึกษา อบรมเพิ่มเติม 
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