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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบั

รถ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท ออ้มน้อย 

ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จ  ากดั และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสอบใบอนุญาตขบัข่ีของ

บริษทั ออ้มน้อย ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จ  ากดั โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรตวัอย่างจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีเป็นเรดต้ิงสะเกล และสถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

ค่าร้อยละ จากการศึกษา พบว่าความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ย

สอนขบัรถ ในเร่ืองเพศกบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ เพศชายมีความพึงพอใจในดา้นการสอบ

ใบอนุญาตขบัข่ีมากกว่าเพศหญิงในระดับค่าเฉล่ียรวมสูงสุด มีระดบัค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.49 ซ่ึงอยู่ใน

ระดบั ดีสุด และความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มน้อยสอนขบัรถ ใน

เร่ืองอายุกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า อายุ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ

ใหบ้ริการมากกวา่ในช่วงอายุอ่ืนๆในระดบัค่าเฉล่ียรวมสูงสุด อยูท่ี่ 4.33 อยูใ่นระดบัดีสุด และความ

พึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถ ในเร่ืองระดบัการศึกษากบั



ความพึงพอใจ ทั้ ง 5 ด้าน พบว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ

ใหบ้ริการสูงกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนๆโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.6 อยูใ่นระดบั ดีสุด และในเร่ืองความ

พึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถ ระหว่างสถานภาพของผู ้

มารับบริการ(อาชีพ)กบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น อาชีพขา้ราชการ มีความพึงพอใจดา้นการสอบ

ใบอนุญาตขบัข่ีท่ีใหบ้ริการมากกวา่อาชีพอ่ืนๆโดยมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุดอยูท่ี่ 3.86 จดัอยูใ่นระดบัดี 
 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,การตดัสินใจ,การบริการ 
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     บทที ่1      

     บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ      

 บริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จ  ำกดั จดัวำ่เป็นโรงเรียนสอนขบัรถและสำมำรถสอบ
ใบอนุญำตขับข่ีผ่ำนทำงโรงเรียน ภำยใต้กำรดูแลของรัฐบำล มีค ำกล่ำวว่ำ เป็นโรงเรียนของ
ประชำชน หรือโรงเรียนเพื่อลูกคำ้รำยย่อย เน้นกำรให้บริกำรด้ำนกำรสอนขบัรถแก่ประชำชน
โรงเรียนสอนขบัรถออ้มนอ้ย มีทั้งรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตเ์ขำ้ถึงทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และ
มีหลกัประกนั เม่ือมำเรียนขบัรถผ่ำนโรงเรียนสอนขบัรถท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกกรมขนส่งทำงบก
และกระทรวงศึกษำธิกำร มีหลกัสูตรรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตใ์ห้ใชบ้ริกำร และกำรสอบเพื่อขอ
ใบอนุญำตขบัข่ีผำ่นทำงโรงเรียนโดยตรงแบบไม่ตอ้งรอคิว โดยท่ีไม่ตอ้งไปขอสอบใบอนุญำตขบัข่ี
ท่ีขนส่งให้เสียเวลำ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมำเรียนกบัทำงโรงเรียนเสร็จมำสำมำรถสอบเพื่อขอใบอนุญำต
ขบัข่ีไดเ้ลย ท ำให้ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมสะดวกสบำยในอีกหน่ึงทำงเลือกท่ีคุม้ค่ำ โรงเรียนออ้มน้อย
สอนขบัรถยนตเ์ปิดให้บริกำรติดต่อกนัมำนำนกวำ่ 20 ปี แต่ยงัไม่เคยศึกษำถึงควำมพึงพอใจในกำร
ตดัสินใจใชบ้ริกำรของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถ    
 ดงันั้นจึงท ำให้ผูจ้ดัท ำจึงได้มีควำมสนใจศึกษำถึงปัญหำกำรให้บริกำรของทำงโรงเรียน
ออ้มนอ้ยสอนขบัรถยนต ์ในเร่ืองของกำรบริกำรท่ีไม่ทัว่ถึงเพรำะมีผูเ้ขำ้รับบริกำรเป็นจ ำนวนมำก
ในระยะเวลำวนัเดียวกนัอำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำหรือล่วงเลยเวลำท่ีก ำหนดของบริษทั ออ้มน้อย 
ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั จงัหวดัสมุทรสำคร และไดมี้ประสบกำรณ์จริง ไดส้ัมผสักบัผูใ้ชบ้ริกำรซ่ึง
เป็นประชำชนทุกระดบัชั้น 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน      

 1.2.1 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรของ บริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่ 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั         
 1.2.2 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรสอบใบอนุญำตขบัข่ีของบริษทั ออ้มน้อย 
ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน       
 1.3.1 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ เป็นกำรศึกษำถึงกำรบริกำรลูกคำ้ของบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิ่ง 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั         
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนผูใ้ห้ขอ้มูล ลูกคำ้ท่ีมำใช้บริกำรท่ีบริษทั ออ้มน้อย ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ 



จ ำกดั          
 1.3.3 ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี เป็นกำรศึกษำท่ีบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 
 1.3.4 ขอบเขตดำ้นระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูล ระหวำ่งวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 ถึงวนัท่ี 
25 สิงหำคม 2560 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ         
 1.4.1 เพื่อทรำบควำมพึงพอใจในกำรตดัสินใจใช้บริกำรของลูกคำ้โรงเรียนออ้มนอ้ยสอน
ขบัรถ           
 1.4.2 เพื่อน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำพฒันำบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 

1.5 สมมุติฐำนของกำรศึกษำ        
 1.5.1 ลูกคำ้ท่ีมีเพศต่ำงกนั มีควำมพึงพอใจในกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟ
วิง่ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั โดยภำพรวมและรำยดำ้นไม่แตกต่ำงกนั    
 1.5.2 ลูกคำ้ท่ีมีอำยุต่ำงกนั มีควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำรบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิ่ง เซ็น
เตอร์ จ  ำกดั โดยภำพรวมและรำยดำ้นแตกต่ำงกนั     
 1.5.3 ลูกคำ้ท่ีมีระดบักำรศึกษำต่ำงกนั มีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรบริษทั ออ้มน้อย 
ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั โดยภำพรวมและรำยดำ้นแตกต่ำงกนั    
 1.5.4 ลูกคำ้ท่ีมีอำชีพต่ำงกนั มีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรบริษทั ออ้มน้อย ไดร์ฟวิ่ง 
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั โดยภำพรวมและรำยดำ้นแตกต่ำงกนั 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ        
 ควำมพึงพอใจ หมำยถึงกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมกำรเลือกใชบ้ริกำร เช่น กำรมำสมคัร
เรียนขบัรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต ์หรือกำรเลือกใชบ้ริกำรสอบใบอนุญำตขบัข่ี  
 กำรบริกำร หมำยถึง บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรสอนขบัรถยนต์และ
รถจกัรยำนยนต ์รวมทั้งกำรสอบใบอนุญำตขบัข่ี      
 กำรตดัสินใจ หมำยถึงกระบวนกำรเลือกทำงเลือกในดำ้นเวลำ ดำ้นขั้นตอนกำรให้บริกำร
ดำ้นบุคลำกรท่ีใหบ้ริกำร ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ดำ้นกำรสอบใบอนุญำตขบัข่ี 

 

 



1.7 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย        
 จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดก้  ำหนดกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ไวโ้ดยไดน้ ำแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) มำใชใ้นกำรสร้ำงกรอบแนวคิด
ในกำรวจิยัไดก้รอบแนวคิดดงัน้ี  

 
ตวัแปรตน้     ตวัแปรตำม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ต่อคุณภำพ 
 กำรใหบ้ริกำรของบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่    
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 

1. ดำ้นเวลำ 
2. ดำ้นขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร 
3. ดำ้นบุคลำกรท่ีใหบ้ริกำร 
4. ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
5. ดำ้นกำรสอบใบอนุญำตขบัข่ี 

         ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อำย ุ
3. ระดบักำรศึกษำ 
4. สถำนภำพของผูม้ำรับบริกำร(อำชีพ) 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การออกแบบฉากและตัวละครโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และใช้
โปรแกรม Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro เป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร
ตามที่ออกแบบไว้ 

 

 

รูปที่ 4.1 การออกแบบฉากน าเข้าสู่เนื้อเร่ือง 

เป็นการออกแบบฉากแรกเพื่อน าเข้าสู่เนื้อเร่ือง โดยมีรูปโลกเป็นส่วนประกอบ ในการ
เปรียบเทียบโลกสวย 
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รูปที่ 4.2 การออกแบบฉากคนจ านวนมากกับคนจ านวนน้อย 

เป็นการออกแบบฉากคนจ านวนมากและคนจ านวนน้อย เพื่อเปรียบเทียบผู้ที่ลงทุนและ
ประสบความส าเร็จ 
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รูปที่ 4.3 การออกแบบฉากตัวละครส าหรับนักลงทุนมือใหม่ 

 เป็นการออกแบบฉากตัวละครส าหรับนักลงทุนมือใหม่โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนนัก
ลงทุน  
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รูปที่ 4.4 การออกแบบฉากเร่ิมลงทุน 

 เป็นการออกแบบฉากเร่ิมลงทุน ไม่ควรเล่นเยอะ และควรเจียดเงินส่วนหนึ่งมาเล่นเท่านั้น 
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รูปที่ 4.5 การออกแบบฉากค้นหาแนวทางของตัวเอง 

 เป็ นการออกแบบฉากค้นหาแนวทางของตัว เองให้ เจอ  ว่ าตั ว เองชอบสายไหน 
FUNDAMENTAL หรือ TECHNICAL 
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รูปที่ 4.6 การออกแบบฉากไม่มีความลัดสู่ความส าเร็จ 

 เป็นการออกแบบฉากไม่มีความลัดสู่ความส าเร็จ ถ้าอยากส าเร็จต้องลงมือท าด้วยตัวเอง 
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รูปที่ 4.7 การออกแบบฉากอย่าไว้ใจใคร 

 เป็นการออกแบบฉากเกี่ยวกับการที่เราจะซื้อหุ้น ควรศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง อย่าไปซื้อ
หุ้นเพราะมีคนมากระซิบบอกว่าตัวนั้นดี ตัวนั้นไม่ดี 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากเตรียมพร้อมหาความรู้เพิ่มเติม 

 เป็นการออกแบบฉากหาความรู้เพิ่มเติม ควรศึกษาหุ้นตัวที่เราจะลงเล่นให้ดีเสียก่อน 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากเปิดพอร์ตหุ้น 

 เป็นการออกแบบฉากเปิดพอร์ตหุ้น การที่จะเปิดพอร์ตหุ้นต้องไปที่โบกเกอร์ที่ท่านสนใจ
และหาข้อมูลมาดีแล้ว 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากหลังจากเร่ิมลงทุนแล้ว 

 เป็นการออกแบบฉากหลังจากเร่ิมลงทุนแล้ว เพราะการเร่ิมลงทุนตัวแรก จะท าให้ศึกษาหา
ข้อมูลเพิ่มเติม 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากได้ก าไร 

 เป็นการออกแบบฉากได้ก าไรจากการเล่นหุ้น ว่าตนเองจะสามารถควบคุมความโลภได้
หรือไม่ 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากขาดทุน 

 เป็นการออกแบบฉากขาดทุน จากการเล่นหุ้น ว่าเมื่อขาดทุน จะหวั่นหรือไม่ 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากคิดทบทวน 

 เป็นการออกแบบฉากคิดทบทวนถึงตนเองว่าชอบลงทุนแนวไหน FUNDAMENTAL หรือ 
TECHNICAL และได้ก าไรเพราะอะไร เสียเพราะอะไร 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากแมงเม่า 

 เป็นการออกแบบฉากเปรียบเทียบส าหรับนักลงทุนมือใหม่เปรียบเสมือนแมงเม่า 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากหาประสบการณ์เพิ่มเติม 

 เป็นการออกแบบฉากหาประสบการณ์เพิ่มเติม เพราะเมื่อเราเร่ิมเล่นหุ้นเยอะขึ้น ผ่านทั้งขา
ขึ้นและขาลง หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ซื้อหนังสือ เข้าร่วมสัมมนา พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอ่ืน 
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากประสบความส าเร็จในการลงทุน 

 เป็นการออกแบบฉากประสบความส าเร็จในการลงทุน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
ประสบการณ์ เพื่อที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
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การพัฒนาแอนิเมชัน 

 

รูปที่ 4.9 ฉากน าเข้าสู่เนื้อเร่ือง 

 เป็นฉากเปิดที่จะเข้าไปสู่การด าเนินเนื้อเร่ืองของอยากเล่นหุ้น ต้องท าอย่างไร ? 
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รูปที่ 4.10 ฉากโลกสวย 

เป็นการออกแบบฉากแรกเพื่อน าเข้าสู่เนื้อเร่ือง โดยมีรูปโลกเป็นส่วนประกอบ ในการ

เปรียบเทียบโลกสวย  
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รูปที่ 4.11 ฉากสาเหตุก าไรขาดทุน 

เป็นฉากที่อธิบายถึงสาเหตุว่า เพราะอะไรท าให้นักลงทุนได้ก าไรหรือขาดทุน 
  



41 

 

 

รูปที่ 4.12 ฉากแนะน าการเร่ิมลงทุน 

 เป็นฉากที่ตัวละครอธิบายถึงการเร่ิมลงทุนว่าควรเจียดเงินส่วนหนึ่งมาเล่นเท่านั้น 
  



42 

 

 

รูปที่ 4.13 ฉากการค้นหาแนวทางของตนเอง 

 เป็นฉากที่อธิบายในส่วนของการค้นหาแนวทางของตนเองให้เจอ ว่าตนเองชอบสายไหน 
FUNDAMENTAL หรือ TECHNICAL 
  



43 

 

 

รูปที่ 4.14 ฉากอธิบายไม่มีทางลัดสู่ความส าเร็จ 

เป็นฉากที่อธิบายไม่มีทางลัดสู่ความส าเร็จ ถ้าอยากประสบความส าเร็จต้องลงมือท าด้วย
ตนเอง 
  



44 

 

 

รูปที่ 4.15 ฉากอย่าไว้ใจใคร 

 เป็นฉากที่อธิบายถึงการอย่าไว้ใจใคร หากมีคนมาบอกให้ซื้อหุ้นตัวนั้น ตัวนี้ จงอย่าเชื่อ
และศึกษาหาข้อมูลหุ้นตัวนั้นให้ดีก่อนที่จะไปเชื่อใคร 
  



45 

 

 

รูปที่ 4.16 ฉากเตรียมพร้อมหาความรู้เพิ่มเติม 

 เป็นฉากที่อธิบายถึงก่อนการเร่ิมเล่นหุ้น ควรเตรียมพร้อมหาความรู้เพิ่มเติมเสียก่อน 
  



46 

 

 

รูปที่ 4.17 ฉากเปิดพอร์ตหุ้น 

 เป็นการออกแบบฉากเปิดพอร์ตหุ้น การที่จะเปิดพอร์ตหุ้นต้องไปที่โบกเกอร์ที่ท่านสนใจ
และหาข้อมูลมาดีแล้ว 
  



47 

 

 

รูปที่ 4.18 เป็นการออกแบบฉากหลังจากเร่ิมลงทุนแล้ว 

 เป็นการออกแบบฉากหลังจากเร่ิมลงทุนแล้ว เพราะการเร่ิมลงทุนตัวแรก จะท าให้ศึกษาหา
ข้อมูลเพิ่มเติม 
  



48 

 

 

รูปที่ 4.19 ฉากได้ก าไรจากการเล่นหุ้น  

 เป็นฉากที่ได้ก าไรจากการเล่นหุ้น ว่าเมื่อได้ก าไรแล้ว จะเกิดความโลภหรือไม่ 
  



49 

 

 

รูปที่ 4.20 ฉากขาดทุนจากการเล่นหุ้น 

 เป็นฉากที่ขาดทุนจากการเล่นหุ้น ว่าเมื่อขาดทุนจากการเล่นหุ้น จะหวั่นไหวหรือไม่ 
  



50 

 

 

รูปที่ 4.21 ฉากคิดทบทวน 

เป็นการออกแบบฉากคิดทบทวนถึงตนเองว่าชอบลงทุนแนวไหน FUNDAMENTAL หรือ 

TECHNICAL   



51 

 

 

รูปที่ 4.22 ฉากแมงเม่า 

เป็นการออกแบบฉากเปรียบเทียบส าหรับนักลงทุนมือใหม่เปรียบเสมือนแมงเม่า เมื่อเร่ิมเล่น

หุ้นด้วยเงินจริง  



52 

 

 

รูปที่ 4.23 ฉากสะสมประสบการณ์ 

เป็นฉากที่แสดงถึงการสะสมประสบการณ์จากการเล่นหุ้นบ่อยๆ 
  



53 

 

 

รูปที่ 4.24 ฉากสะสมประสบการณ์ 

เป็นฉากที่แสดงถึงการสะสมประสบการณ์จากเล่นเล่นหุ้นบ่อยๆ ผ่านทั้งขาขึ้นและขาลง  



54 

 

 

รูปที่ 4.25 ฉากหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม 

เป็นการออกแบบฉากหาประสบการณ์เพิ่มเติม เพราะเมื่อเราเร่ิมเล่นหุ้นเยอะขึ้น ผ่านทั้งขา

ขึ้นและขาลง หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ซื้อหนังสือ เข้าร่วมสัมมนา พูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอ่ืน  



55 

 

 

รูปที่ 4.26 ฉากประสบความส าเร็จ 

เป็นการออกแบบฉากประสบความส าเร็จในการลงทุน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ

ประสบการณ์ เพื่อที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  



 บทที ่2            
    เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ศึกษาการใชบ้ริการของบริษทัออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั                
ผูว้จิยัศึกษาจากต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี      
 2.1 ประวติัโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถยนต์     
  - วสิัยทศัน์โรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถยนต์    
 2.2 พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ        
  2.2.1 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริการ    
  2.2.2 การบริการ        
  2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัประชาชน      
 2.3 แนวคิดความพึงพอใจ        
 2.4 การสอบใบอนุญาตขบัข่ี       
  2.4.1 คุณสมบติั        
  2.4.2 เอกสารการสมคัร       
  2.4.3 วธีิการใชบ้ริการ       
  2.4.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง       
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ประวตัิโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขบัรถยนต์      
 ก่อตั้งโดยนายโฆษิต มัน่คงดี ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอ้อมน้อยสอนขบัรถยนต์ ทรงเห็น
คุณประโยชน์ของการใช้รถใช้ถนนร่วมกนั เพื่อเป็นการลดอุบติัเหตุจากการขบัข่ีโดยสารให้ลด
น้อยลงจากในอนาคตและปัจจุบนั และให้ประชาชนรู้จกักับการขบัข่ียานพาหนะส่วนตวัและ
ส่วนรวมให้ปลอดภยั โดยมีสถานท่ีทดสอบหรือสนามทดสอบขบัข่ีอย่างเป็นทางการและผ่าน
มาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อใหป้ระชาชนฝึกหดัขบัข่ียานพาหนะอยา่ง
ปลอดภยั โดยมีรูปแบบของการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบติั ทั้งรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ียงั
สามารถสอบใบอนุญาตขบัข่ีกบัทางโรงเรียนไดโ้ดยตรง และไม่ตอ้งไปสอบใหม่ผา่นทางขนส่งอีก 

วสัิยทศัน์โรงเรียนอ้อมน้อยสอนขบัรถยนต์      
 เป็นผูน้ าในการส่งเสริมการขบัรถ เพื่อการพฒันาประเทศและลดอุบติัเหตุจากการจราจร 
และเสริมสร้างความปลอดภยัของประชาชน        



2.2 พฤติกรรมผู้ใช้บริการ       
 2.2.1 ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ต่ีอการบริการ    
  มิลเลท (Millett. 1954: 397 อา้งใน ชนญัญา ครองศีล. 2538: 15-16) การปฎิบติังาน
ดว้ยการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึ่งพอใจเพื่อตอบสนองสูงสุดในแต่ละคน มีลกัษณะท่ีส าคญัอยู ่
5 ประการ          
 1. การให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Service) เป็นการไม่แบ่งชนชั้นมีความเสมอ
ภาคต่อการบริการ ไม่เลือกท่ีจะบริการ มีความยติุธรรม     
 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทนัต่อเวลา (Timely Service) การไดรั้บบริการ ท่ีไว ไม่เกิด
ความล่าชา้ในการบริการ         
 3. การบริการท่ีเพียงพอ (Ample Service) ความตอ้งการอย่างเพียงพอในด้านต่างๆ เช่น
สถานท่ี บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ       
 4. การบริการอยา่งสม ่าเสมอ (Continuous Service) การท างานตลอดเวลาต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้จนกวา่จะบรรลุผล        
 5. การบริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพและ
เจริญกา้วหนา้ไปเร่ือยๆ 

จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ กิจกรรมประโยชน์หรือความพอใจ โดยทัว่ไปแลว้บริการไม่ตอ้ง
เก่ียวกบัสินคา้เท่านั้น แต่จะเป็นลกัษณะของการบริการท่ีแตกต่างจากสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร ความรู้สึกมีความสุขเม่ือไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมาย  

 2.2.2 การบริการ        
  การบริการหมายถึง เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ เกิดความพึงพอใจ 
จากความหมายน้ีจึงเป็นการพิจารณา การให้บริการว่าประกอบดว้ย ผูใ้ห้บริการ (Providers) และ
ผูรั้บบริการ (Recipients) สมจิตร ลว้นจ าเจริญ. (2537: 157-159) งานบริการไม่ใช่รูปธรรมแต่เป็น
นามธรรมท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้เช่น      
 1. มองไม่เห็นจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) จะเป็นก่อนหรือหลงัซ้ือการโฆษณา และการ
บริการ           
 2. แบ่งแยกไม่ได ้(Inseparability) ผูข้ายบริการคนเดียว ไม่สามารถขายในตลาดได้หลาย
แห่ง           
 3. ไม่สามารถก าหนดเป็นมาตรฐานได ้(Variability Standardize)  การบริการเดียวกนั แต่
ต่างวาระต่างสถานท่ีกนั จึงบริการไม่เหมือนกนั 



จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ การบริการ เป็นกิจกรรมการกระท าและการปฏิบติัท่ีผูใ้ห้บริการ
จดัท าข้ึนเพื่อเสนอขาย และส่งมอบสู่ผูรั้บบริการหรือเป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขายสินคา้

 2.2.3 แนวคดิเกีย่วกบัประชาชน      
  โครงสร้างทางประชากร (Kotler .  1984: 211 อา้งถึงใน ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ.์ 
2549: 18 ) ไดก้ล่าวว่าโครงสร้างทาง ประชากร ซ่ึงองค์ประกอบท่ีส าคญั คืออายุ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได ้และการศึกษา เป็นตน้        
  องคป์ระกอบดา้นเพศ พบวา่ หญิงชายมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นเสรี ความถนดั
อารมณ์ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในเร่ือง ความคิดค่านิยม ทศันคติ และวฒันธรรม 
  องค์ประกอบด้านอายุ อายุเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประกานหน่ึงต่อพฤติกรรมการ
ส่ือสารของมนุษย์ เก่ียวกับการมีประสบการณ์ต่างๆทั้งด้านความคิด วิธีคิดและส่ิงท่ีสนใจก็จะ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย         
  องคป์ระกอบดา้นการศึกษา เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพล ต่อการศึกษา
ท่ีต่างกนั ยอ่มมีความคิดและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั     
  องคป์ระกอบดา้นสถานภาพผูบ้ริโภค(อาชีพ) บุคคลประกอบเพื่อเล้ียงชีพตน และ
ครอบครัว รวมถึงสถานะดา้นอาชีพเป็นองคป์ระกอบอยา่งส าคญัต่อเศรษฐกิ์จและสังคม 

 สรุปไดว้่า  การเรียนรู้เก่ียวกบัจ านวนและการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความส าคญักบั
การซ้ือสินคา้ เน่ืองจากลกัษณะของประชากรในแต่ละบุคคลมีความคิด ค่านิยม ค่าชอบ และส่ิง
กระตุน้แตกต่างกนั จึงท าใหก้ารเลือกบริโภคต่างกนั 

2.3 แนวคดิความพึง่พอใจ       
 Herzberg. (1959 : 113) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเจตคติต่อการท างานของวิศวกรและนกับญัชีแลว้
คนท่ีปฏิบติังานไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพนั้น ซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นถึงความอยากไดข้องคน คือ ประการ
แรกเป็นความตอ้งการหลีกเล่ียงความไม่พอใจ เรียกวา่ ปัจจยัค ้าจุน ความตอ้งการประการสอง เป็น
ส่ิงท่ีผูล้งมือท าจะตอ้งใชค้วามสามารถเขาแสวงหา เรียกวา่ ปัจจยัเก้ือหนุน ซ่ึงปัจจยัแหล่าน้ีสามารถ
จ าแนกองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 

ปัจจยัค ้าจุน         
 1. การบริหาร เป็นการกีดกั้นความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์   
 2. วธีิการบงัคบับญัชา ไม่มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน  
 3. สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นการแบ่งชนชั้น   



 4. เพื่อนร่วมงาน ท างานเพื่อประโยชน์ส่วนตวั    
 5. สภาพการท างาน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน         
 6. รายได ้เงินตอบแทนประเภทต่างๆ 

ปัจจยัเก้ือหนุน         
  1. ความส าเร็จในงาน คือ ความสามารถในการแกปั้ญหาได ้   
  2. การยกยอ่ง คือ ช่ือเสียง เกียรติยศ ต าแหน่งหนา้ท่ี    
  3. ลกัษณะของงาน คือ งานท่ีน่าสนใจและทา้ทาย    
  4. การรับผดิชอบ คือ การท างานท่ีไดรั้บหมอบหมายบรรลุผล  
  5. ความกา้วหนา้ คือ ไดเ้ล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน 

สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารของหน่วยงานใดประสงค์จะท าให้หน่วยงานนั้นเป็นท่ีดึงดูดให้ผูมี้
ความรู้ความสามารถท างานอยูก่บัองคก์รนานๆ จ าเป็นตอ้งเสริมสร้างใหมี้เก้ือหนุน โดยใชปั้จจยัค ้า
จุนด้วยเพื่อให้ผู ้ร่วมงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในหน้าท่ีการงานด้วยความขยนัขันแข็งและ
รับผดิชอบในงานมากยิง่ข้ึน 

2.4 การสอบใบอนุญาตขบัขี ่        
 เป็นหลกัสูตรของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถยนต ์เป็นการบริการทางดา้นการขบัรถและ
สอบใบอนุญาตขบัข่ีแก่ลูกคา้ของโรงเรียน ผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา โดยออกแบบมา
ให้ใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์บนโทรศพัท์มือถือ เพื่อความคล่องตวัในการใช้
บริการธนาคารไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงปรากฏวา่ไดรั้บการตอบรับเหนือความ
คาดหมาย มีผูส้มคัรใชบ้ริการสูงเกินคาด      
 2.4.1 คุณสมบัติ        
  1. บุคคลธรรมดา เช่ือชาติไทยและต่างชาติ อาย ุ15-18 ปีข้ึนไป  
  2. ผูมี้ถ่ินท่ีอยูแ่น่นอน สามารถติดต่อได ้     
  3. เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั
  4. โทรศพัทมื์อถือท่ีโหลดแอพพลิเคชัน่ได ้    
 2.4.2 เอกสารการสมคัร       
  1. ติดต่อขอสมคัรไดท่ี้โรงเรียนทุกสาขาท่ีอยูใ่นเครือของโรงเรียนออ้มน้อยสอน
ขบัรถยนต ์หรือสมคัรออนไลน์ผา่นทางเพจของโรงเรียน     
  2. เอกสารประกอบการขอใชบ้ริการ     



   - บตัรประชาชน พร้อมส าเนารับรองถูกตอ้ง 2 ชุด   
   - ใบรับรองแพทย ์1 ชุด     
 2.4.3 วธิีการใช้บริการ สมคัรออนไลน์      
  1. วธีิการใชบ้ริการ       
   - ผูส้มคัร สามารถสมคัรเรียนผ่านทาง Facebook ในอินบล็อคของเพจ
โรงเรียน          
   - เขา้ใชบ้ริการไดท่ี้ เพจ “โรงเรียนสอนขบัรถออ้มนอ้ย” บนแอพพลิเคชัน่
ในมือถือ          
   - ก าหนด วนั-เวลา ท่ีจะเรียนและสอบใบอนุญาตขบัข่ีล่วงหนา้ 
   - โอนเงิน ผา่นทางตู ้ATM หรือแอพพลิเคชัน่ในมือถือ  
  2. การท างานของ Web Page โรงเรียนสอนขบัรถออ้มนอ้ย   
   - เช็คยอดเงินผา่นทางบญัชีหรือแอพพลิเคชัน่ในมือถือ  
   - ข้อบัตรประชาชนผู ้เข้ารับบริการโดยการถ่ายภาพ ส่งมาในกล่อง
ขอ้ความ           
   - ลงเวลาเรียนและกรอกขอ้มูลผูเ้ขา้รับบริการ ผา่นทางตารางนดัเรียนและ
ใบสมคัร          
   - ออกใบเสร็จรับเงิน      
   - แจง้วนัเวลาและสถานท่ีเขา้ใชบ้ริการ 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง         

 ธรามร ไพรพงษ์ (2550) งานวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการเก่ียวกบัคุณภาพการ 
บริการของคลินิกนายแพทยธ์นสิทธ์ิในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุโดยส ารวจความคิดเห็น 
ของผูม้าใชบ้ริการ จ านวน 344 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผลการตรวจรักษาของแพทยมี์ความน่าเช่ือถือ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบัการมีคุณภาพการ
บริการของคลินิกนายแพทย์ธนสิทธ์  ด้านความเอาใจใส่ มากกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้10,000-
15,000 บาท ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ หรือระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ย 
เก่ียวกบัการมีคุณภาพการบริการ ของคลินิกนายแพทยธ์นสิทธ์ โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นไม่
แตกต่างกนั          
 กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ ์(2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ ให้บริการ
ของธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัเขตนนทบุรีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาระดบั ความพึงพอใจของ



ลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัเขต นนทบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลกลุ่มตวัอย่างคือลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขต นนทบุรีจ านวน 393 ตวัอย่าง
ผลการวิจยั พบวา่ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการใน ระดบัมากดา้นท่ีมีความพึงพอใจ
ท่ีสุดคือดา้นการรับประกนั รองลงมาดา้นความเช่ือถือและ ไวว้างใจดา้นความเอาใจใส่และมีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ มีผลต่อ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขต
นนทบุรีท่ีต่างกนั และ พฤติกรรมการใชบ้ริการไดแ้ก่ ระยะเวลาการใชบ้ริการ และประเภทธุรกรรม
ท่ีใช้บริการ มีผลต่อ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขต
นนทบุรี ท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
 วิไลพร เย ้ยกระโทก (2551) การวิจัยศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตส านกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 โดยมี
วตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูป้ระกนัตน 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกันตน มีขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
ตวัอยา่ง ผมการศึกษาพบวา่ อาชีพและรายไดท่ี้ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 และท่ีระดบั .05 ตามล าดบั    
 อุไรวรรณ จนัท์เจริญวงษ์ (2555) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการธนาคารพาณิชย์ ใน
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการธนาคาร 
พาณิชย ์ในอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และ 2) เปรียบ เทียบคุณภาพการให้บริการธนาคาร 
พาณิชย ์ในอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างคือผูท่ี้ใช้
บริการธนาคารพาณิชย์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ เดือน ประเภทลูกคา้ ขนาดธนาคารท่ีใช้บริการแตกต่างกัน ประเมิน
คุณภาพการให้บริการธนาคาร 51 พาณิชยแ์ตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ อาชีพ แตกต่างกนัประเมินคุณภาพการให้บริการธนาคารพาณิชยไ์ม่
แตกต่างกนั 

 



     บทที ่3        

วธิีการด าเนินวจิัย 

 การคน้ควา้เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบั การศึกษาความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการหลกัสูตรขบัข่ีปลอดภยั 
ของบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถและไดใ้ชป้ระชากรจากผูม้าใชบ้ริการ
ของบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั จ  านวน 400 คน 

3.1 เคร่ืองมือการวจิยั        
 3.2 วธีิการสร้างเคร่ืองมือ        
 3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล        
 3.4 วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติ        
  3.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล        
  3.4.2 ใชส้ถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 เคร่ืองมือการวจิัย         
 คือแบบสอบถาม โดยมี 2 ส่วน คือ        
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุการศึกษาและสถานภาพของผูม้ารับบริการ 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจโดยประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ   
   - ดา้นเวลา        
   - ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ      
   - ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ      
   - ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก      
   - ดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ี  

โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัหรือแบบ Likert scale วเิชียร เกตุสิงห์. (2521: 10) ซ่ึงมีค่าดงัน้ี 

  

 



ระดบัคะแนนความพึงพอใจ 

  ดีสุด  คือ 5       
  ดี  คือ 4       
  ปานกลาง คือ 3       
  พอใช ้  คือ 2       
  นอ้ยสุด  คือ 1 

3.3 วธิีการสร้างเคร่ืองมือ        
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการเรียนรู้ ดงัน้ี           
การสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดงัน้ี        
  1.ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง      
  2. น าผลจาก ขอ้1. มาก าหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการ
วจิยั            
  3. แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา    
  4. ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

3.4 เกบ็รวบรวมข้อมูล         
 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 โดยผูท่ี้มาใช้บริการของ
โรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถยนต ์        
 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาทั้งหมดตรวจสอบ ความสมบูรณ์แบบของแบบสอบถามและน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิต 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ       
 3.5.1. การวเิคราะห์ขอ้มูล         
  - การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะท างานวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ คือ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพของผูม้ารับบริการ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดใ้นรูปค่าสถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย            
  - การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสอบใบอนุญาตขบัข่ี ของโรงเรียน
ออ้มนอ้ยสอนขบัรถยนต ์วเิคราะห์ขอ้มูล โดยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย วเิชียร เกตุสิงห์(2521 : 10) 



ระดบั 1.00 – 1.80 คือ ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการนอ้ยสุด       
ระดบั 1.81 – 2.60 คือ ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการพอใช ้       
ระดบั 2.61 – 3.40 คือ ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการปานกลาง       
ระดบั 3.41 – 4.20 คือ ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการดี        
ระดบั 4.21 – 5.0   คือ ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการดีสุด 

 3.5.2 ใชส้ถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล       
   ค่าร้อยล่ะ (Percentage)       
   ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร ชูศรี วงศรั์ตนะ. (2528: 40) 

   เม่ือ       𝑋 แทน ค่าเฉล่ีย 

    ∑ 𝑥 แทน คะแนนรวม 

    N แทน จ านวนตวัอยา่ง 

   

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบั
รถ การวจิยัถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ จ านวน 400 คน โดยศึกษาในดา้นเวลา ดา้น
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านการสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา        
 5.1.1 ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขบัรถ 
ระหวา่งเพศกบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเวลา ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ี ดงัต่อไปน้ี  
  ดา้นเวลา พบวา่ เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ีย 4.48 อยูใ่นระดบั ดีสุด 
และเพศชายมีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ีย 4.41 อยูใ่นระดบั ดีสุด   
  ดา้นขั้นตอนการให้บริการ พบวา่ เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ีย 4.26 
อยูใ่นระดบัดีสุด และเพศชายมีความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการในระดบัค่าเฉล่ีย 4.29 อยู่
ในระดบัดีสุด          
  ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ พบวา่ เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่
ในระดบั ดีสุด และเพศชายมีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการในระดบัค่าเฉล่ีย 4.39 อยู่ใน
ระดบั ดีสุด          
  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ีย 4.24 
อยูใ่นระดบั ดีสุด และเพศชายมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่
ในระดบั ดีสุด          
  ด้านการสอบใบอนุญาตขบัข่ี พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ีย 
4.39 อยู่ในระดบั ดีสุด และเพศชายมีความพึงพอใจดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ีย 
4.49 อยูใ่นระดบั ดีสุด         
  สรุปผลความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มน้อยสอน
ขบัรถ ระหว่างเพศกบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจในด้านการสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมสูงสุด มีระดบัค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.49 ซ่ึงอยูใ่นระดบั ดีสุด 



 5.1.2 ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ 
ระหวา่งอายกุบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเวลา ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ี ดงัต่อไปน้ี  
  ดา้นเวลา พบว่า ต ่ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.70 อยู่ใน
ระดบัดี และ19-30 ปี มีความพึงพอใจดา้นเวลาท่ีใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.95 อยูใ่นระดบัดี 
และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจดา้นเวลาท่ีให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.06 อยูใ่นระดบัดี และ 
40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจดา้นเวลาท่ีใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.08 อยูใ่นระดบัดี 
  ดา้นขั้นตอนการให้บริการพบว่า ต ่ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ีย
รวมท่ี 4.10 อยู่ในระดบัดี และ19-30 ปี มีความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการท่ีให้บริการใน
ระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.92 อยูใ่นระดบัดี และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการท่ี
ให้บริการในระดับค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.25 อยู่ในระดับดีสุด และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.33 อยูใ่นระดบัดีสุด  
  ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการพบวา่ ต ่ากวา่ 18 ปี มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวม
ท่ี 2.98 อยูใ่นระดบัดี และ19-30 ปี มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 
3.26 อยูใ่นระดบัดีสุด และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 
3.29 อยู่ในระดบัดีสุด และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการในระดบัค่าเฉล่ีย
รวมท่ี 3.3 อยูใ่นระดบัดีสุด        
  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้บริการพบว่า ต ่ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจใน
ระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 2.98 อยูใ่นระดบัปานกลาง และ19-30 ปี มีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.26 อยู่ในระดบัปานกลาง และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.29 อยูใ่นระดบัปานกลาง และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึง
พอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.3 อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  ดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ีท่ีให้บริการพบว่า ต ่ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจใน
ระดับค่าเฉล่ียรวมท่ี 2.94 อยู่ในระดับปานกลาง และ19-30 ปี มีความพึงพอใจด้านการสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 2.41 อยู่ในระดบัพอใช ้และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจดา้น
การสอบใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.95 อยูใ่นระดบัดี และ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจ
ดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.74 อยูใ่นระดบัดี   
  สรุปผลความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มน้อยสอน
ขบัรถ ระหวา่งอายกุบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ อาย ุ40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจดา้นขั้นตอน
การให้บริการท่ีให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมสูงสุด มีระดบัค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.33 อยู่ในระดบั ดีสุด



 5.1.3 ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ 
ระหว่างระดบัการศึกษากบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเวลา ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 
ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ี ดงัต่อไปน้ี 
  ดา้นเวลา พบวา่ มธัยมตน้ มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.41 อยูใ่นระดบั
ดี และมธัยมปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.82 อยูใ่นระดบั
ดี และปริญญาตรี มีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.9 อยู่ในระดบัดี และสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.16 อยูใ่นระดบัดี  
  ดา้นขั้นตอนการให้บริการพบวา่ มธัยมตน้ มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 
3.78 อยูใ่นระดบัดีสุด และมธัยมปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการ
ในระดับค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.02 อยู่ในระดับดี และปริญญาตรี มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.09 อยู่ในระดบัดี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.6 อยูใ่นระดบัดีสุด    
  ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการพบวา่ มธัยมตน้ มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 
3.85 อยู่ในระดบัดี และมธัยมปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการใน
ระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.06 อยูใ่นระดบัดี และปริญญาตรี มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการใน
ระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.75 อยู่ในระดบัดีสุด และสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.97 อยูใ่นระดบัดี      
  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้บริการพบว่า ความจดัเจนของป้าย สัญลกัษณ์ 
ประชาสัมพนัธ์บอกจุดบริการ มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.85 อยูใ่นระดบัดี และจุด/
ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.23 อยูใ่นระดบัดีสุด และความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 
มีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.9 อยู่ในระดบัดี และความ
สะอาดของสถานท่ีให้บริการ มีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 
3.79 อยูใ่นระดบัดี         
  ดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ีท่ีใหบ้ริการพบวา่ มธัยมตน้ มีความพึงพอใจในระดบั
ค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.41 อยูใ่นระดบัดี และมธัยมตอนปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจดา้นการสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.83 อยูใ่นระดบัดี และปริญญาตรี มีความพึงพอใจดา้นการ
สอบใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.89 อยู่ในระดบัดี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึง
พอใจดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.33 อยูใ่นระดบัดี 



  สรุปผลความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มน้อยสอน
ขบัรถ ระหว่างระดบัการศึกษากบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า สูงกว่าปริญญาตรี มีความพึง
พอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการท่ีให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมสูงสุด ซ่ึงระดบัค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 
4.6 อยูใ่นระดบั ดีสุด         
 5.1.4 ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ 
ระหวา่งสถานภาพของผูม้ารับบริการกบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเวลา ดา้นขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านการสอบใบอนุญาตขบัข่ี 
ดงัต่อไปน้ี          
  ดา้นเวลา พบวา่ นกัศึกษา มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.69 อยูใ่นระดบั
ดี และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.69 อยูใ่น
ระดบัดี และขา้ราชการ มีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.86 อยู่ในระดบัดี และ
บุคลากร/บริษทัเอกชน มีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.46 อยู่ในระดบัดี และ
อ่ืนๆ มีความพึงพอใจดา้นเวลาในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.6 อยูใ่นระดบัดี   
  ดา้นขั้นตอนการให้บริการพบวา่ นกัศึกษา มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 
3.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการ
ให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.4 อยู่ในระดบัปานกลาง และขา้ราชการ มีความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.38 อยูใ่นระดบัปานกลาง และบุคลากร/บริษทัเอกชน 
มีความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.18 อยูใ่นระดบัปานกลาง และ
อ่ืนๆ มีความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง
           
 ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการพบว่า นกัศึกษา มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.33 อยู่
ในระดบัปานกลาง และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ
ในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.4 อยู่ในระดบัปานกลาง และขา้ราชการ มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ี
ให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.38 อยูใ่นระดบัปานกลาง และบุคลากร/บริษทัเอกชน มีความพึง
พอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.18 อยูใ่นระดบัปานกลาง และอ่ืนๆ มีความ
พึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง  ด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้บริการพบวา่ นกัศึกษา มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.29 อยู่
ในระดบัปานกลาง และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.45 อยู่ในระดบัดี และขา้ราชการ มีความพึงพอใจด้านการสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.39 อยู่ในระดบัปานกลาง และบุคลากร/บริษทัเอกชน มี



ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง และอ่ืนๆ 
มีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.35 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
           ด้าน
การสอบใบอนุญาตขบัข่ีท่ีใหบ้ริการพบวา่ นกัศึกษา มีความพึงพอใจในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.55 อยู่
ในระดบัดี และ ประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ีใน
ระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.61 อยูใ่นระดบัดี และขา้ราชการ มีความพึงพอใจดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ี
ในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.20 อยูใ่นระดบัปานกลาง และบุคลากร/บริษทัเอกชน มีความพึงพอใจดา้น
การสอบใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.01 อยู่ในระดบัปานกลาง และอ่ืนๆ มีความพึง
พอใจดา้นการสอบใบอนุญาตขบัข่ีในระดบัค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.47 อยูใ่นระดบัดี   
          ส รุ ป ผ ล
ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอนขบัรถ ระหวา่งสถานภาพ
ของผูม้ารับบริการกบัความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น ขา้ราชการ มีความพึงพอใจดา้นการสอบใบอนุญาต
ขบัข่ีท่ีใหบ้ริการในระดบัค่าเฉล่ียรวมสูงสุด มีระดบัค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.86 อยูใ่นระดบั ดี  
        5.1.5 การเปรียบเทียบระหวา่ง
ปัจจยักบัความพึงพอใจ  

  ผลการวจิยัพบวา่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

5.2 อภิปรายผล          
 จากการศึกษาวจิยั ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงเรียนออ้มนอ้ยสอน
ขบัรถ สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี       
 เพศต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีไม่ต่างกนั โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจ ในระดบัดีสุด 
เช่นเดียวกบัเพศชาย เพราะทั้ง 2 เพศ มีความตอ้งการท่ีจะใช้บริการเหมือนกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั
สมมุติฐานท่ีวา่ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั ออ้ม
นอ้ย ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และธรามร ไพรพงษ ์(2550) 
กล่าวเสริมวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ย เก่ียวกบัการมีคุณภาพการบริการ
ของคลินิกนายแพทยธ์นสิทธ์ โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั   
 อายุต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีต่างกนั โดยผูมี้อายุ 19-30 ปี มีจ  านวน 228 คน มีความ
พึงพอใจมากกว่าในระดบัอายุอ่ืนๆ เพราะอายุในระดบัอ่ืนๆ มีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีวา่อายตุ่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่ 



เซ็นเตอร์ จ  ากดั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั และตรงกบัแนวคิดของ กรรณรัตน์ วทิยากิตติ
พงษ ์(2551) ไดก้ล่าววา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ระยะเวลาการใชบ้ริการ 
และประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ มีผลต่อ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
 สถานภาพของผูม้ารับบริการ(อาชีพ) ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีต่างกนั โดยนกัศึกษา
และอ่ืนๆ มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 101 คน เท่ากนั ทั้งสองอาชีพน้ีมีการตดัสินใจใช้
บริการท่ีอิสระกวา่อาชีพต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีวา่อาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ไดต้รงกบั
แนวคิดของ วิไลพร เยย้กระโทก (2551) ให้ความคิดเห็นวา่ การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะ
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพ (อาชีพ) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของ
ธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั     
 ระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีต่างกนั โดยการศึกษาท่ีในระดบัปริญญาตรี 
มีความพึงพอใจมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน อยูใ่นระดบัดีสุด ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีวา่
ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บริการบริษทั ออ้มน้อย ไดร์ฟวิ่ง เซ็น
เตอร์ จ  ากดั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั และไดต้รงกบัแนวคิดของ วิไลพร เยย้กระโทก 
(2551) กล่าวเสริมว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของ
ธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวจิยั      
  ผูเ้ขา้รับบริการมีความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทั ออ้มนอ้ย 
ไดร์ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีถึงดีสุด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผูต้ดัสินใจเลือกใช้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุดและผูว้จิยัขอน าเสนอดงัน้ี        
  ควรมีบุคลากรในการบริการใหม้ากกวา่น้ีและมีการส ารองพนกังานในแต่ละหนา้ท่ี 
ในเวลาฉุกเฉินและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชบ้ริการอยา่งสูงสุด    
  ควรมีการดูแลลูกคา้ท่ีทัว่ถึงและติดตามเอาใจใส่ลูกคา้หลงัการบริการไปแล้วเป็น
ระยะๆ เพื่อสอบถามความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าท่ีได้รับเข้าบริการและเป็นการสร้างความ
ผูกพนัธ์ไปในการบริการเพื่อลูกคา้จะไดก้ลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไป และแนะน าลูกคา้รายใหม่
ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการท่ีบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ทวิง่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 



 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป      
  ศึกษาดา้นแรงจูงใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ของบริษทั ออ้มนอ้ย ไดร์ฟวิ่ง 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั ในอินเตอร์เน็ตและเวป็เพจต่างๆของทางบริษทั ในระบบงานทางอิเล็กทรอนิกซ์เพื่อ
ท าให้ทราบถึงขอ้มูลและเหตุผลของลูกคา้ในการเลือกรับบริการออนไลน์ ทั้งน้ีสามารถน างานวิจยั
ไปพฒันาระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ในยคุปัจจุบนั 

5.4 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา      
 5.4.1 ขอ้ดีของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา      
  1. ท าให้เรามีความพร้อมในการท างานจากการปฎิบัติงานจริง และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย แถมไดฝึ้กตวัเองไปในตวัเพื่อให้เป็นคนมีระเบียบวินยัและ
ตรงต่อเวลาท างานและสถานการณ์อ่ืนๆท่ีตอ้งใชค้วามรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี   
  2. ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆในการท างานร่วมกับผูอ่ื้นและได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูค้นมากมายยิง่ข้ึน แถมไดเ้รียนรู้ทกัษะต่างๆจากคนท่ีมีประสบการณ์
มาก่อน เช่น การพฒันาบุคลิกภาพ การกลา้แสดงออก การอ่อนน้อมถ่อมตนในสังคมคนหมู่มาก 
ช่วยสร้างความมัน่ใจในการท างานและท าให้กลา้แสดงออกต่อหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมากยิ่งข้ึน
  3.สามารถน าทกัษะความรู้และประสบการณ์จากการปฎิบติังานในคร้ังน้ี ไปเป็น
แนวทางในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และมีระเบียบวนิยัในการท างาน
ในอนาคต 

 5.4.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติัสหกิจศึกษา    
   1. บางคร้ัง ลูกคา้ไม่มาและไม่ไดแ้จง้กบัทางบริษทัล่วงหนา้ก่อน จึงท าให้
เกิดความผิดพลาดในระบบงานท่ีจดัไวล่้วงหน้าแลว้ เป็นการเสียเวลาต่อพนกังานท่ีรอให้บริการ
และลูกคา้ท่านอ่ืนตอ้งการเขา้รับบริการในช่วงเวลา ดงักล่าว และจึงไม่สามารถดึงลูกคา้ท่านอ่ืนมา
เขา้รับบริการไดท้นัทีเพราะเป็นสถานการณ์ท่ีกระทนัหนั     
   2. พนกังานในบางต าแหน่งมีไม่เพียงพอในการให้บริการลูกคา้ เช่น ดา้น
ของพนกังานตอ้นรับ ซ่ึงบา้งคร้ังตรงกบัเวลาพกัหรือวนัหยุดของพนกังานอีกคน จึงท าใหลู้กคา้ตอ้ง
รอนานและเกิดการบริการท่ีไม่ทัว่ถึง       
 5.4.3 ขอ้เสนอแนะ         
  1. ควรท าการโทรนดัหรือคอนเฟิร์มลูกคา้อีกรอบ ก่อนจะถึงเวลาเขา้รับบริการใน
วนัและเวลาดงักล่าวท่ีลูกคา้ไดน้ดัไว ้เพื่อป้องกนัการเกิดความผดิพลาดในระบบงานท่ีจดัไว ้



  2.ควรหาพนกังานทดแทนเพิ่มเติม เพื่อทดแทนพนกังานท่ีตอ้งการหยดุในวนัเวลา
ดงักล่าว จะไดไ้ม่เกิดช่องวา่งในการปฏิบติังาน และควรจะสลบักนัไปพกัหรือท าธุระส่วนตวัเพื่อจะ
ไดบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
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ฝึกงานวนัแรก 

 

• เร่ิมท าความคุน้เคยกบัสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือและเอกสารภายในบริษทั 

• ยงัไม่ชินกบัคนรอบขา้ง และไดเ้ร่ิมท าการปรับตวัเขา้หาคนรอบขา้งและสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีโดยการ

พูดคุยและสอบถามขอ้สงสัยในการท างานมากข้ึน 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงเอกสารเก่าใหม่ไปจดัใหถู้กหมวดถูกวธีิเพื่อ คน้หาไดง่้ายเวลาเกิดมีปัญหาข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้เล่มขอ้สอบวดัความรู้กบันกัเรียนท่ีเขา้มาใชบ้ริการหลกัสูตรรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องบริษทั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ืออบรมเสร็จตรวจสอบเอกสารเพื่อเช็คความถูกตอ้งและเรียบร้อยในการท างาน 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือลูกคา้ท าการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบติัเรียบร้อยแลว้ ก็จะท าการออกเอกสาร หนงัสือรับรองของทาง

บริษทัเพื่อไปขอยืน่ถ่ายรูปติดบตัรสมาร์ทการ์ดท่ีกรมการขนส่งทางบกทัว่ประเทศ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบสมรรถะภาพทางสายตาลูกคา้ ท่ีเขา้รับหลกัสูตรสอบใบอนุญาติขบัข่ีกบัทางโรงเรียน 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการถ่ายรูป 1 น้ิว ใหลู้กคา้ฟรี เพื่อใชใ้นการติดลงในหนงัสือรับรอง 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการขอ้เขียนสอบภาคทฤษฎีในหอ้งสอบ ผา่นเคร่ืองแทป็เล็ตท่ีล ้าสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วยลูกคา้ คียข์อ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนจะเร่ิมท าขอ้สอบ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอรับเอกสารจากลูกคา้ท่ีสอบภาคปฏิบติัเสร็จ และน าไปออกหนงัสือรับรองผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช็คความเรียบร้อยใหก้บัลูกคา้ โดยการใหลู้กคา้ปรับเบาะ ปรับกระจกตามวสิัยทศัน์ของแต่ละคนแลว้คาด

เขม็ขดั และกรอกขอ้มูลทะเบียนรถลงในใบสอบภาคปฏิบติัของลูกคา้ จากนั้นจึงเร่ิมเขา้ท่าสอบภาคปฏิบติั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้จัดท า 

รหสันกัศึกษา : 5704300355 
ช่ือ – นามสุกล : บณัฑิต  ควรชม 

คณะ บริหารธุรกิจ 
สาขา การจดัการทัว่ไป 

ท่ีอยู ่8/11 หมู่ท่ี 5 ต าบล ออ้มใหญ่ สามพราน  จงัหวดันครปฐม 73160 
เบอร์ติดต่อ 097-248-3092 

 
รหสันกัศึกษา : 5704300399 

ช่ือ – นามสุกล : นายพิทวสั  ครุฑนอ้ย 
คณะ บริหารธุรกิจ 

สาขา การจดัการทัว่ไป 
ท่ีอยู ่100/232 หมู่บา้นสุขสันต ์7 ซอย 17 แขวงหลกัสอง  เขตบางแค ถนนกาญจนาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร 10160 
เบอร์ติดต่อ 084-456-5311 

 
รหสันกัศึกษา : 5704300223 

ช่ือ – นามสุกล : นายอิสรานนท ์ นนทา 
คณะ บริหารธุรกิจ 

สาขา การจดัการทัว่ไป 
ท่ีอยู ่281/15 สน.ท่าขา้ม แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

เบอร์ติดต่อ 091-215-8694 
 

รหสันกัศึกษา : 5704300187 
ช่ือ – นามสุกล : นายภานุพฒัน ์ ทุมพร 

คณะ บริหารธุรกิจ 
สาขา การจดัการทัว่ไป 

ท่ีอยู ่107/104 หมู่บา้นพุทธชาด ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 
เบอร์ติดต่อ 065-732-9919 
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