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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับ
รถ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของ บริ ษ ั ท อ้อมน้อย
ไดร์ ฟวิ่ง เซ็ นเตอร์ จากัด และเพื่อศึ กษาความพึงพอใจในการใช้บริ การสอบใบอนุ ญาตขับขี่ ของ
บริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิ่ง เซ็ นเตอร์ จากัด โดยศึ ก ษาจากกลุ่ ม ประชากรตัวอย่า งจานวน 400 คน
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่เป็ นเรดติ้งสะเกล และสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
ค่าร้อยละ จากการศึกษา พบว่าความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อย
สอนขับรถ ในเรื่ องเพศกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจในด้านการสอบ
ใบอนุ ญาตขับขี่ มากกว่าเพศหญิ งในระดับค่าเฉลี่ ยรวมสู งสุ ด มี ระดับค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.49 ซึ่ งอยู่ใ น
ระดับ ดีสุด และความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถ ใน
เรื่ องอายุก ับ ความพึ ง พอใจ ทั้ง 5 ด้า น พบว่า อายุ 40 ปี ขึ้ นไป มี ค วามพึ ง พอใจด้า นขั้นตอนการ
ให้บริ การมากกว่าในช่วงอายุอื่นๆในระดับค่าเฉลี่ยรวมสู งสุ ด อยูท่ ี่ 4.33 อยูใ่ นระดับดีสุด และความ
พึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถ ในเรื่ องระดับการศึกษากับ

ความพึ ง พอใจ ทั้ง 5 ด้า น พบว่า ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ ง พอใจด้า นขั้น ตอนการ
ให้บริ การสู งกว่าระดับการศึกษาอื่นๆโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.6 อยูใ่ นระดับ ดีสุด และในเรื่ องความ
พึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถ ระหว่างสถานภาพของผู ้
มารับบริ การ(อาชี พ)กับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน อาชี พข้าราชการ มี ความพึงพอใจด้านการสอบ
ใบอนุญาตขับขี่ที่ให้บริ การมากกว่าอาชีพอื่นๆโดยมีค่าเฉลี่ยรวมสู งสุ ดอยูท่ ี่ 3.86 จัดอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ,การตัดสิ นใจ,การบริ การ
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33
ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ตารางที่ 4.22 แสดงความสัมพันธ์ของสถานภาพของผูม้ ารับบริ การกับความพึงพอใจใน
34
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
ตารางที่ 4.23 แสดงความสัมพันธ์ของสถานภาพของผูม้ ารับบริ การกับสิ่ งอานวยความ
35

สารบัญตาราง
ตาราง
ตารางที่ 4.24 แสดงความสัมพันธ์ของสถานภาพของผูม้ ารับบริ การกับการสอบใบอนุ ญาต
ขับ

หน้ า
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดว่ำเป็ นโรงเรี ยนสอนขับรถและสำมำรถสอบ
ใบอนุ ญ ำตขับ ขี่ ผ่ำ นทำงโรงเรี ย น ภำยใต้ก ำรดู แ ลของรั ฐ บำล มี ค ำกล่ ำ วว่ำ เป็ นโรงเรี ย นของ
ประชำชน หรื อโรงเรี ย นเพื่อลู ก ค้ำ รำยย่อย เน้นกำรให้บริ กำรด้ำนกำรสอนขับ รถแก่ ป ระชำชน
โรงเรี ยนสอนขับรถอ้อมน้อย มีท้ งั รถยนต์และรถจักรยำนยนต์เข้ำถึงทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำและ
มีหลักประกัน เมื่อมำเรี ยนขับรถผ่ำนโรงเรี ยนสอนขับรถที่ ผ่ำนกำรรับรองจำกกรมขนส่ งทำงบก
และกระทรวงศึกษำธิ กำร มีหลักสู ตรรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ให้ใช้บริ กำร และกำรสอบเพื่อขอ
ใบอนุญำตขับขี่ผำ่ นทำงโรงเรี ยนโดยตรงแบบไม่ตอ้ งรอคิว โดยที่ไม่ตอ้ งไปขอสอบใบอนุญำตขับขี่
ที่ขนส่ งให้เสี ยเวลำ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ กำรที่มำเรี ยนกับทำงโรงเรี ยนเสร็ จมำสำมำรถสอบเพื่อขอใบอนุ ญำต
ขับขี่ได้เลย ทำให้ผใู ้ ช้บริ กำรเกิดควำมสะดวกสบำยในอีกหนึ่ งทำงเลือกที่คุม้ ค่ำ โรงเรี ยนอ้อมน้อย
สอนขับรถยนต์เปิ ดให้บริ กำรติดต่อกันมำนำนกว่ำ 20 ปี แต่ยงั ไม่เคยศึกษำถึงควำมพึงพอใจในกำร
ตัดสิ นใจใช้บริ กำรของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถ
ดังนั้นจึ งทำให้ผูจ้ ดั ทำจึ งได้มีควำมสนใจศึกษำถึ งปั ญหำกำรให้บริ กำรของทำงโรงเรี ยน
อ้อมน้อยสอนขับรถยนต์ ในเรื่ องของกำรบริ กำรที่ไม่ทว่ั ถึงเพรำะมีผูเ้ ข้ำรับบริ กำรเป็ นจำนวนมำก
ในระยะเวลำวันเดี ยวกันอำจทำให้เกิ ดควำมล่ำช้ำหรื อล่ วงเลยเวลำที่กำหนดของบริ ษทั อ้อมน้อย
ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสำคร และได้มีประสบกำรณ์จริ ง ได้สัมผัสกับผูใ้ ช้บริ กำรซึ่ ง
เป็ นประชำชนทุกระดับชั้น

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรตัดสิ นใจเลือกใช้บริ กำรของ บริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่
เซ็นเตอร์ จำกัด
1.2.2 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรสอบใบอนุ ญำตขับขี่ของบริ ษทั อ้อมน้อย
ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จำกัด

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ เป็ นกำรศึกษำถึงกำรบริ กำรลูกค้ำของบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิ่ง
เซ็นเตอร์ จำกัด
1.3.2 ขอบเขตด้ำนผูใ้ ห้ขอ้ มูล ลู กค้ำที่มำใช้บริ กำรที่ บริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิ่ง เซ็ นเตอร์

จำกัด
1.3.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ เป็ นกำรศึกษำที่บริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จำกัด
1.3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ถึงวันที่
25 สิ งหำคม 2560

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เพื่อทรำบควำมพึงพอใจในกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรของลูกค้ำโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอน
ขับรถ
1.4.2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จำกัด

1.5 สมมุติฐำนของกำรศึกษำ
1.5.1 ลูกค้ำที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจในกำรตัดสิ นใจใช้บริ กำรบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟ
วิง่ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
1.5.2 ลูกค้ำที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็น
เตอร์ จำกัด โดยภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน
1.5.3 ลูกค้ำที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรบริ ษทั อ้อมน้อย
ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน
1.5.4 ลู กค้ำที่ มีอำชี พต่ำงกัน มี ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิ่ง
เซ็นเตอร์ จำกัด โดยภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน

1.6 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ควำมพึงพอใจ หมำยถึงกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริ กำร เช่น กำรมำสมัคร
เรี ยนขับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ หรื อกำรเลือกใช้บริ กำรสอบใบอนุญำตขับขี่
กำรบริ ก ำร หมำยถึ ง บริ ก ำร กำรอำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรสอนขับ รถยนต์แ ละ
รถจักรยำนยนต์ รวมทั้งกำรสอบใบอนุญำตขับขี่
กำรตัดสิ นใจ หมำยถึงกระบวนกำรเลื อกทำงเลื อกในด้ำนเวลำ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริ กำร
ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริ กำร ด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรสอบใบอนุญำตขับขี่

1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั ได้กำหนดกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ไว้โดยได้นำแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) มำใช้ในกำรสร้ำงกรอบแนวคิด
ในกำรวิจยั ได้กรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ข้อมูลทัว่ ไป

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อคุณภำพ
กำรให้บริ กำรของบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่
เซ็นเตอร์ จำกัด

1. เพศ
2. อำยุ
3. ระดับกำรศึกษำ
4. สถำนภำพของผูม้ ำรับบริ กำร(อำชีพ)

1. ด้ำนเวลำ
2. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริ กำร
3. ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริ กำร
4. ด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
5. ด้ำนกำรสอบใบอนุญำตขับขี่
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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 การออกแบบฉากนาเข้าสู่เนื้อเรื่อง
เป็ น การออกแบบฉากแรกเพื่ อ น าเข้ าสู่ เนื้ อ เรื่อง โดยมี รูป โลกเป็ น ส่ วนประกอบ ในการ
เปรียบเทียบโลกสวย

23

รูปที่ 4.2 การออกแบบฉากคนจานวนมากกับคนจานวนน้อย
เป็ นการออกแบบฉากคนจานวนมากและคนจานวนน้อย เพื่ อเปรียบเที ยบผู้ที่ ล งทุน และ
ประสบความสาเร็จ

24

รูปที่ 4.3 การออกแบบฉากตัวละครสาหรับนักลงทุนมือใหม่
เป็นการออกแบบฉากตัวละครสาหรับนักลงทุนมือใหม่โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนนัก
ลงทุน

25

รูปที่ 4.4 การออกแบบฉากเริ่มลงทุน
เป็นการออกแบบฉากเริ่มลงทุน ไม่ควรเล่นเยอะ และควรเจียดเงินส่วนหนึ่งมาเล่นเท่านั้น

26

รูปที่ 4.5 การออกแบบฉากค้นหาแนวทางของตัวเอง
เป็ นการออกแบบฉาก ค้ น หาแนวท างของตั ว เองให้ เจอ ว่ า ตั ว เองชอบส ายไห น
FUNDAMENTAL หรือ TECHNICAL
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รูปที่ 4.6 การออกแบบฉากไม่มีความลัดสู่ความสาเร็จ
เป็นการออกแบบฉากไม่มีความลัดสู่ความสาเร็จ ถ้าอยากสาเร็จต้องลงมือทาด้วยตัวเอง
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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 การออกแบบฉากหลังจากเริ่มลงทุนแล้ว
เป็นการออกแบบฉากหลังจากเริ่มลงทุนแล้ว เพราะการเริ่มลงทุนตัวแรก จะทาให้ศึกษาหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากได้กาไร
เป็ นการออกแบบฉากได้ก าไรจากการเล่น หุ้น 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 และได้กาไรเพราะอะไร เสียเพราะอะไร
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากแมงเม่า
เป็นการออกแบบฉากเปรียบเทียบสาหรับนักลงทุนมือใหม่เปรียบเสมือนแมงเม่า
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รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากหาประสบการณ์เพิ่มเติม
เป็นการออกแบบฉากหาประสบการณ์เพิ่มเติม เพราะเมื่อเราเริ่มเล่นหุ้นเยอะขึ้น ผ่านทั้งขา
ขึ้ น และขาลง หมั่ น หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม เช่ น ซื้ อ หนั ง สื อ เข้ า ร่ ว มสั ม มนา พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่น

37

รูปที่ 4.8 การออกแบบฉากประสบความสาเร็จในการลงทุน
เป็ น การออกแบบฉากประสบความส าเร็ จ ในการลงทุ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มและ
ประสบการณ์ เพื่อที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ

38
การพัฒนาแอนิเมชัน

รูปที่ 4.9 ฉากนาเข้าสู่เนื้อเรื่อง
เป็นฉากเปิดที่จะเข้าไปสู่การดาเนินเนื้อเรื่องของอยากเล่นหุ้น ต้องทาอย่างไร ?
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รูปที่ 4.10 ฉากโลกสวย
เป็ น การออกแบบฉากแรกเพื่ อ น าเข้ าสู่ เนื้ อ เรื่อง โดยมี รูป โลกเป็ น ส่ วนประกอบ ในการ
เปรียบเทียบโลกสวย

40

รูปที่ 4.11 ฉากสาเหตุกาไรขาดทุน
เป็นฉากที่อธิบายถึงสาเหตุว่า เพราะอะไรทาให้นักลงทุนได้กาไรหรือขาดทุน

41

รูปที่ 4.12 ฉากแนะนาการเริ่มลงทุน
เป็นฉากที่ตัวละครอธิบายถึงการเริ่มลงทุนว่าควรเจียดเงินส่วนหนึ่งมาเล่นเท่านั้น

42

รูปที่ 4.13 ฉากการค้นหาแนวทางของตนเอง
เป็นฉากที่อธิบายในส่วนของการค้นหาแนวทางของตนเองให้เจอ ว่าตนเองชอบสายไหน
FUNDAMENTAL หรือ TECHNICAL

43

รูปที่ 4.14 ฉากอธิบายไม่มีทางลัดสู่ความสาเร็จ
เป็ นฉากที่อธิบายไม่มีท างลัดสู่ความส าเร็จ ถ้าอยากประสบความส าเร็จต้องลงมือทาด้วย
ตนเอง

44

รูปที่ 4.15 ฉากอย่าไว้ใจใคร
เป็นฉากที่อธิบายถึงการอย่าไว้ใจใคร หากมีคนมาบอกให้ซื้อหุ้นตัวนั้น ตัวนี้ จงอย่าเชื่อ
และศึกษาหาข้อมูลหุ้นตัวนั้นให้ดีก่อนที่จะไปเชื่อใคร

45

รูปที่ 4.16 ฉากเตรียมพร้อมหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นฉากที่อธิบายถึงก่อนการเริ่มเล่นหุ้น ควรเตรียมพร้อมหาความรู้เพิ่มเติมเสียก่อน

46

รูปที่ 4.17 ฉากเปิดพอร์ตหุ้น
เป็นการออกแบบฉากเปิดพอร์ตหุ้น การที่จะเปิดพอร์ตหุ้นต้องไปที่โบกเกอร์ ที่ท่านสนใจ
และหาข้อมูลมาดีแล้ว

47

รูปที่ 4.18 เป็นการออกแบบฉากหลังจากเริ่มลงทุนแล้ว
เป็นการออกแบบฉากหลังจากเริ่มลงทุนแล้ว เพราะการเริ่มลงทุนตัวแรก จะทาให้ศึกษาหา
ข้อมูลเพิ่มเติม

48

รูปที่ 4.19 ฉากได้กาไรจากการเล่นหุ้น
เป็นฉากที่ได้กาไรจากการเล่นหุ้น ว่าเมื่อได้กาไรแล้ว จะเกิดความโลภหรือไม่

49

รูปที่ 4.20 ฉากขาดทุนจากการเล่นหุ้น
เป็นฉากที่ขาดทุนจากการเล่นหุ้น ว่าเมื่อขาดทุนจากการเล่นหุ้น จะหวั่นไหวหรือไม่

50

รูปที่ 4.21 ฉากคิดทบทวน
เป็นการออกแบบฉากคิดทบทวนถึงตนเองว่าชอบลงทุนแนวไหน FUNDAMENTAL หรือ
TECHNICAL

51

รูปที่ 4.22 ฉากแมงเม่า
เป็นการออกแบบฉากเปรียบเทียบสาหรับนักลงทุนมือใหม่เปรียบเสมือนแมงเม่า เมื่อเริ่มเล่น
หุ้นด้วยเงินจริง

52

รูปที่ 4.23 ฉากสะสมประสบการณ์
เป็นฉากที่แสดงถึงการสะสมประสบการณ์จากการเล่นหุ้นบ่อยๆ

53

รูปที่ 4.24 ฉากสะสมประสบการณ์
เป็นฉากที่แสดงถึงการสะสมประสบการณ์จากเล่นเล่นหุ้นบ่อยๆ ผ่านทั้งขาขึ้นและขาลง

54

รูปที่ 4.25 ฉากหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นการออกแบบฉากหาประสบการณ์เพิ่มเติม เพราะเมื่อเราเริ่มเล่นหุ้นเยอะขึ้น ผ่านทั้งขา
ขึ้ น และขาลง หมั่ น หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม เช่ น ซื้ อ หนั ง สื อ เข้ า ร่ ว มสั ม มนา พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่น

55

รูปที่ 4.26 ฉากประสบความสาเร็จ
เป็ น การออกแบบฉากประสบความส าเร็ จ ในการลงทุ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มและ
ประสบการณ์ เพื่อที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ

บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศึกษาการใช้บริ การของบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จากัด
ผูว้ จิ ยั ศึกษาจากตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ประวัติโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถยนต์
- วิสัยทัศน์โรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถยนต์
2.2 พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ
2.2.1 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการบริ การ
2.2.2 การบริ การ
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประชาชน
2.3 แนวคิดความพึงพอใจ
2.4 การสอบใบอนุญาตขับขี่
2.4.1 คุณสมบัติ
2.4.2 เอกสารการสมัคร
2.4.3 วิธีการใช้บริ การ
2.4.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประวัติโรงเรียนอ้อมน้ อยสอนขับรถยนต์
ก่ อตั้งโดยนายโฆษิ ต มัน่ คงดี ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับ รถยนต์ ทรงเห็ น
คุ ณประโยชน์ของการใช้รถใช้ถนนร่ วมกัน เพื่อเป็ นการลดอุ บตั ิ เหตุ จากการขับขี่ โดยสารให้ลด
น้อยลงจากในอนาคตและปั จจุ บ นั และให้ป ระชาชนรู ้ จกั กับ การขับ ขี่ ย านพาหนะส่ วนตัวและ
ส่ วนรวมให้ป ลอดภัย โดยมี ส ถานที่ ทดสอบหรื อสนามทดสอบขับขี่ อย่า งเป็ นทางการและผ่าน
มาตรฐานจากกรมการขนส่ งทางบกแห่ งประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนฝึ กหัดขับขี่ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย โดยมีรูปแบบของการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ยงั
สามารถสอบใบอนุญาตขับขี่กบั ทางโรงเรี ยนได้โดยตรง และไม่ตอ้ งไปสอบใหม่ผา่ นทางขนส่ งอีก

วิสัยทัศน์ โรงเรียนอ้อมน้ อยสอนขับรถยนต์
เป็ นผูน้ าในการส่ งเสริ มการขับรถ เพื่อการพัฒนาประเทศและลดอุบตั ิเหตุจากการจราจร
และเสริ มสร้างความปลอดภัยของประชาชน

2.2 พฤติกรรมผู้ใช้ บริการ
2.2.1 ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อการบริการ
มิลเลท (Millett. 1954: 397 อ้างใน ชนัญญา ครองศีล. 2538: 15-16) การปฎิบตั ิงาน
ด้วยการให้บริ การที่ก่อให้เกิดความพึ่งพอใจเพื่อตอบสนองสู งสุ ดในแต่ละคน มีลกั ษณะที่สาคัญอยู่
5 ประการ
1. การให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) เป็ นการไม่แบ่งชนชั้นมีความเสมอ
ภาคต่อการบริ การ ไม่เลือกที่จะบริ การ มีความยุติธรรม
2. การให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันต่อเวลา (Timely Service) การได้รับบริ การ ที่ไว ไม่เกิ ด
ความล่าช้าในการบริ การ
3. การบริ การที่เพียงพอ (Ample Service) ความต้องการอย่างเพียงพอในด้า นต่า งๆ เช่ น
สถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ
4. การบริ การอย่างสม่าเสมอ (Continuous Service) การทางานตลอดเวลาต่อความต้องการ
ของลูกค้าจนกว่าจะบรรลุผล
5. การบริ การอย่ า งก้ า วหน้ า (Progressive Service) เป็ นการพัฒ นาให้ มี คุ ณ ภาพและ
เจริ ญก้าวหน้าไปเรื่ อยๆ
จากที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ กิจกรรมประโยชน์หรื อความพอใจ โดยทัว่ ไปแล้วบริ การไม่ตอ้ ง
เกี่ยวกับสิ นค้าเท่านั้น แต่จะเป็ นลักษณะของการบริ การที่แตกต่างจากสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลกับองค์กร ความรู ้สึกมีความสุ ขเมื่อได้รับความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย

2.2.2 การบริการ
การบริ การหมายถึ ง เป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลู กค้า เกิ ดความพึงพอใจ
จากความหมายนี้ จึงเป็ นการพิจารณา การให้บริ การว่าประกอบด้วย ผูใ้ ห้บริ การ (Providers) และ
ผูร้ ับบริ การ (Recipients) สมจิตร ล้วนจาเจริ ญ. (2537: 157-159) งานบริ การไม่ใช่ รูปธรรมแต่เป็ น
นามธรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ เช่น
1. มองไม่เห็ นจับต้องไม่ได้ (Intangibility) จะเป็ นก่อนหรื อหลังซื้ อการโฆษณา และการ
บริ การ
2. แบ่งแยกไม่ได้ (Inseparability) ผูข้ ายบริ การคนเดี ยว ไม่สามารถขายในตลาดได้หลาย
แห่ง
3. ไม่สามารถกาหนดเป็ นมาตรฐานได้ (Variability Standardize) การบริ การเดี ยวกัน แต่
ต่างวาระต่างสถานที่กนั จึงบริ การไม่เหมือนกัน

จากที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ การบริ การ เป็ นกิจกรรมการกระทาและการปฏิ บตั ิที่ผใู ้ ห้บริ การ
จัดทาขึ้นเพื่อเสนอขาย และส่ งมอบสู่ ผรู ้ ับบริ การหรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั ทาขึ้นรวมกับการขายสิ นค้า

2.2.3 แนวคิดเกีย่ วกับประชาชน
โครงสร้างทางประชากร (Kotler . 1984: 211 อ้างถึงใน ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์.
2549: 18 ) ได้กล่าวว่าโครงสร้ างทาง ประชากร ซึ่ งองค์ประกอบที่สาคัญ คืออายุ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ และการศึกษา เป็ นต้น
องค์ประกอบด้านเพศ พบว่า หญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านเสรี ความถนัด
อารมณ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่ อง ความคิดค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรม
องค์ป ระกอบด้า นอายุ อายุ เ ป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ประกานหนึ่ ง ต่ อ พฤติ ก รรมการ
สื่ อสารของมนุ ษ ย์ เกี่ ย วกับ การมี ประสบการณ์ ต่างๆทั้ง ด้านความคิ ด วิธี คิ ดและสิ่ งที่ สนใจก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
องค์ประกอบด้านการศึกษา เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พล ต่อการศึกษา
ที่ต่างกัน ย่อมมีความคิดและความต้องการที่แตกต่างกัน
องค์ประกอบด้านสถานภาพผูบ้ ริ โภค(อาชีพ) บุคคลประกอบเพื่อเลี้ยงชีพตน และ
ครอบครัว รวมถึงสถานะด้านอาชีพเป็ นองค์ประกอบอย่างสาคัญต่อเศรษฐ์กิจและสังคม
สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับจานวนและการแบ่งกลุ่มของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีความสาคัญกับ
การซื้ อสิ นค้า เนื่ องจากลักษณะของประชากรในแต่ละบุคคลมี ความคิ ด ค่านิ ยม ค่าชอบ และสิ่ ง
กระตุน้ แตกต่างกัน จึงทาให้การเลือกบริ โภคต่างกัน

2.3 แนวคิดความพึง่ พอใจ
Herzberg. (1959 : 113) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อการทางานของวิศวกรและนักบัญชีแล้ว
คนที่ปฏิบตั ิงานได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ซึ่ งได้แสดงให้เห็นถึงความอยากได้ของคน คือ ประการ
แรกเป็ นความต้องการหลีกเลี่ยงความไม่พอใจ เรี ยกว่า ปั จจัยค้ าจุน ความต้องการประการสอง เป็ น
สิ่ งที่ผลู ้ งมือทาจะต้องใช้ความสามารถเขาแสวงหา เรี ยกว่า ปั จจัยเกื้อหนุน ซึ่ งปั จจัยแหล่านี้สามารถ
จาแนกองค์ประกอบได้ดงั นี้
ปั จจัยค้ าจุน
1. การบริ หาร เป็ นการกีดกั้นความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์
2. วิธีการบังคับบัญชา ไม่มีความเป็ นธรรมในการบริ หารงาน
3. สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นการแบ่งชนชั้น

4. เพื่อนร่ วมงาน ทางานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. สภาพการทางาน ไม่เอื้ออานวยต่อการทางาน
6. รายได้ เงินตอบแทนประเภทต่างๆ
ปั จจัยเกื้อหนุน
1. ความสาเร็ จในงาน คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้
2. การยกย่อง คือ ชื่อเสี ยง เกียรติยศ ตาแหน่งหน้าที่
3. ลักษณะของงาน คือ งานที่น่าสนใจและท้าทาย
4. การรับผิดชอบ คือ การทางานที่ได้รับหมอบหมายบรรลุผล
5. ความก้าวหน้า คือ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
สรุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานใดประสงค์จะท าให้หน่ วยงานนั้นเป็ นที่ ดึงดู ดให้ ผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถทางานอยูก่ บั องค์กรนานๆ จาเป็ นต้องเสริ มสร้างให้มีเกื้อหนุ น โดยใช้ปัจจัยค้ า
จุ น ด้ว ยเพื่ อ ให้ ผู ้ร่ ว มงานเกิ ด ความรู ้ สึ ก พึ ง พอใจในหน้า ที่ ก ารงานด้ว ยความขยัน ขัน แข็ ง และ
รับผิดชอบในงานมากยิง่ ขึ้น

2.4 การสอบใบอนุญาตขับขี่
เป็ นหลักสู ตรของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถยนต์ เป็ นการบริ ก ารทางด้านการขับรถและ
สอบใบอนุญาตขับขี่แก่ลูกค้าของโรงเรี ยน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ แบบพกพา โดยออกแบบมา
ให้ใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตบราวเซอร์ บ นโทรศัพท์มื อถื อ เพื่อความคล่ องตัวในการใช้
บริ การธนาคารได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งปรากฏว่าได้รับการตอบรับเหนือความ
คาดหมาย มีผสู ้ มัครใช้บริ การสู งเกินคาด

2.4.1 คุณสมบัติ
1. บุคคลธรรมดา เชื่อชาติไทยและต่างชาติ อายุ 15-18 ปี ขึ้นไป
2. ผูม้ ีถิ่นที่อยูแ่ น่นอน สามารถติดต่อได้
3. เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรี ยก หรื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน
4. โทรศัพท์มือถือที่โหลดแอพพลิเคชัน่ ได้

2.4.2 เอกสารการสมัคร
1. ติดต่อขอสมัครได้ที่โรงเรี ยนทุกสาขาที่อยูใ่ นเครื อของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอน
ขับรถยนต์ หรื อสมัครออนไลน์ผา่ นทางเพจของโรงเรี ยน
2. เอกสารประกอบการขอใช้บริ การ

- บัตรประชาชน พร้อมสาเนารับรองถูกต้อง 2 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด

2.4.3 วิธีการใช้ บริการ สมัครออนไลน์
1. วิธีการใช้บริ การ
- ผูส้ มัค ร สามารถสมัครเรี ย นผ่า นทาง Facebook ในอิ นบล็อคของเพจ
โรงเรี ยน
- เข้าใช้บริ การได้ที่ เพจ “โรงเรี ยนสอนขับรถอ้อมน้อย” บนแอพพลิเคชัน่
ในมือถือ
- กาหนด วัน-เวลา ที่จะเรี ยนและสอบใบอนุญาตขับขี่ล่วงหน้า
- โอนเงิน ผ่านทางตู ้ ATM หรื อแอพพลิเคชัน่ ในมือถือ
2. การทางานของ Web Page โรงเรี ยนสอนขับรถอ้อมน้อย
- เช็คยอดเงินผ่านทางบัญชีหรื อแอพพลิเคชัน่ ในมือถือ
- ข้อ บัต รประชาชนผู ้เ ข้า รั บ บริ ก ารโดยการถ่ า ยภาพ ส่ ง มาในกล่ อ ง
ข้อความ
- ลงเวลาเรี ยนและกรอกข้อมูลผูเ้ ข้ารับบริ การ ผ่านทางตารางนัดเรี ยนและ
ใบสมัคร
- ออกใบเสร็ จรับเงิน
- แจ้งวันเวลาและสถานที่เข้าใช้บริ การ

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธรามร ไพรพงษ์ (2550) งานวิจยั เรื่ องความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บ ริ การเกี่ ยวกับ คุ ณภาพการ
บริ การของคลิ นิกนายแพทย์ธนสิ ทธิ์ ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดกาฬสิ นธุ์โดยสารวจความคิ ดเห็ น
ของผูม้ าใช้บริ การ จานวน 344 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลการตรวจรักษาของแพทย์มีความน่าเชื่ อถือ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดื อนมากกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็ นด้วยเกี่ ยวกับการมีคุณภาพการ
บริ ก ารของคลิ นิก นายแพทย์ธนสิ ทธ์ ด้า นความเอาใจใส่ มากกว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี รายได้10,00015,000 บาท ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ สถานภาพ หรื อระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นด้วย
เกี่ยวกับการมีคุณภาพการบริ การ ของคลินิกนายแพทย์ธนสิ ทธ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน
กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์ (2551) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ ให้บริ การ
ของธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขตนนทบุรีมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ ความพึงพอใจของ

ลู กค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดเขต นนทบุรีจาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุ ค คลกลุ่ ม ตัวอย่า งคื อลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น สาขาในสั ง กัดเขต นนทบุ รีจานวน 393 ตัวอย่า ง
ผลการวิจยั พบว่าลูกค้ามีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การใน ระดับมากด้านที่มีความพึงพอใจ
ที่สุดคือด้านการรับประกัน รองลงมาด้านความเชื่ อถือและ ไว้วางใจด้านความเอาใจใส่ และมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ มีผลต่อ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัดเขต
นนทบุรีที่ต่างกัน และ พฤติกรรมการใช้บริ การได้แก่ ระยะเวลาการใช้บริ การ และประเภทธุ รกรรม
ที่ ใช้บริ การ มี ผลต่อ ความพึงพอใจที่ มีต่อการให้บ ริ ก ารของธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัด เขต
นนทบุรี ที่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิ ไ ลพร เย้ย กระโทก (2551) การวิ จ ัย ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ ระกันตน เขตสานักงานประกันสังคมกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ 1.เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ า งกันของปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจใน
คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ ระกันตน 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ ว นประสมการตลาดกับ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูป้ ระกันตน 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การกับความพึงพอใจใน
คุ ณภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ ระกัน ตน มี ข นาดกลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 400
ตัวอย่าง ผมการศึกษาพบว่า อาชี พและรายได้ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ
ของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ ระกันตน เขตสานักงานประกันสังคมกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 10
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .01 และที่ระดับ .05 ตามลาดับ
อุ ไ รวรรณ จันท์เจริ ญวงษ์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ องคุ ณภาพการให้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ใน
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรีมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ ในอาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี และ 2) เปรี ยบ เทียบคุ ณภาพการให้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ ในอาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล กลุ่ มตัวอย่างคื อผูท้ ี่ใช้
บริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามที่ มี เ พศ ระดับ
การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน ประเภทลู ก ค้า ขนาดธนาคารที่ ใช้บ ริ การแตกต่ า งกัน ประเมิ น
คุณภาพการให้บริ การธนาคาร 51 พาณิ ชย์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ อาชี พ แตกต่างกันประเมินคุ ณภาพการให้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ไม่
แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินวิจัย
การค้นคว้าเป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ การศึกษาความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การหลักสู ตรขับขี่ปลอดภัย
ของบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถและได้ใช้ประชากรจากผูม้ าใช้บริ การ
ของบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 400 คน
3.1 เครื่ องมือการวิจยั
3.2 วิธีการสร้างเครื่ องมือ
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ
3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4.2 ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 เครื่ องมือการวิจัย
คือแบบสอบถาม โดยมี 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษาและสถานภาพของผูม้ ารับบริ การ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจโดยประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
- ด้านเวลา
- ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
- ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
- ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
- ด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่
โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับหรื อแบบ Likert scale วิเชียร เกตุสิงห์. (2521: 10) ซึ่ งมีค่าดังนี้

ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ดีสุด
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อยสุ ด

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

5
4
3
2
1

3.3 วิธีการสร้ างเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ดังนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. นาผลจาก ข้อ1. มากาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการ
วิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ

3.4 เก็บรวบรวมข้ อมูล
ทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลตั้ง แต่ เดื อนพฤษภาคม – สิ งหาคม 2560 โดยผูท้ ี่มาใช้บริ การของ
โรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถยนต์
นาแบบสอบถามที่ได้รับมาทั้งหมดตรวจสอบ ความสมบูรณ์แบบของแบบสอบถามและนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมทางสถิต

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติ
3.5.1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามจะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต้น คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด สถานภาพของผูม้ ารับบริ การ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในรู ปค่าสถิ ติ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การสอบใบอนุญาตขับขี่ ของโรงเรี ยน
อ้อมน้อยสอนขับรถยนต์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเชียร เกตุสิงห์(2521 : 10)

ระดับ 1.00 – 1.80 คือ ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การน้อยสุ ด
ระดับ 1.81 – 2.60 คือ ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การพอใช้
ระดับ 2.61 – 3.40 คือ ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การปานกลาง
ระดับ 3.41 – 4.20 คือ ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การดี
ระดับ 4.21 – 5.0 คือ ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การดีสุด
3.5.2 ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าร้อยล่ะ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2528: 40)
เมื่อ

𝑋

แทน ค่าเฉลี่ย

∑ 𝑥 แทน คะแนนรวม
N

แทน จานวนตัวอย่าง

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับ
รถ การวิจยั ถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจ จานวน 400 คน โดยศึกษาในด้านเวลา ด้าน
ขั้นตอนการให้บริ ก าร ด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และด้านการสอบ
ใบอนุญาตขับขี่ มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ความพึ ง พอใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารของโรงเรี ย นอ้อมน้อยสอนขับรถ
ระหว่างเพศกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ด้านบุคลากรที่
ให้บริ การ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ ดังต่อไปนี้
ด้านเวลา พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ย 4.48 อยูใ่ นระดับ ดีสุด
และเพศชายมีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ย 4.41 อยูใ่ นระดับ ดีสุด
ด้านขั้นตอนการให้บริ การ พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ย 4.26
อยูใ่ นระดับดีสุด และเพศชายมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่
ในระดับดีสุด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่
ในระดับ ดีสุด และเพศชายมี ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ใน
ระดับ ดีสุด
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ย 4.24
อยูใ่ นระดับ ดีสุด และเพศชายมีความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในระดับค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่
ในระดับ ดีสุด
ด้านการสอบใบอนุ ญาตขับขี่ พบว่า เพศหญิ งมี ความพึงพอใจในระดับค่า เฉลี่ ย
4.39 อยู่ในระดับ ดี สุด และเพศชายมีความพึงพอใจด้านการสอบใบอนุ ญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ย
4.49 อยูใ่ นระดับ ดีสุด
สรุ ปผลความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอน
ขับรถ ระหว่างเพศกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจในด้านการสอบ
ใบอนุญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมสู งสุ ด มีระดับค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.49 ซึ่งอยูใ่ นระดับ ดีสุด

5.1.2 ความพึ ง พอใจในการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารของโรงเรี ย นอ้อมน้อยสอนขับ รถ
ระหว่างอายุกบั ความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ด้านบุคลากรที่
ให้บริ การ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ ดังต่อไปนี้
ด้านเวลา พบว่า ต่ ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.70 อยู่ใน
ระดับดี และ19-30 ปี มีความพึงพอใจด้านเวลาที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.95 อยูใ่ นระดับดี
และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจด้านเวลาที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.06 อยูใ่ นระดับดี และ
40 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจด้านเวลาที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.08 อยูใ่ นระดับดี
ด้านขั้นตอนการให้บริ การพบว่า ต่ ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ ย
รวมที่ 4.10 อยู่ในระดับดี และ19-30 ปี มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การที่ให้บริ การใน
ระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.92 อยูใ่ นระดับดี และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การที่
ให้บ ริ ก ารในระดับ ค่ าเฉลี่ ย รวมที่ 4.25 อยู่ใ นระดับ ดี สุ ด และ 40 ปี ขึ้ นไป มี ความพึ งพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.33 อยูใ่ นระดับดีสุด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การพบว่า ต่ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวม
ที่ 2.98 อยูใ่ นระดับดี และ19-30 ปี มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่
3.26 อยูใ่ นระดับดีสุด และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่
3.29 อยู่ในระดับดี สุด และ 40 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ย
รวมที่ 3.3 อยูใ่ นระดับดีสุด
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ให้บริ การพบว่า ต่ ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจใน
ระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 2.98 อยูใ่ นระดับปานกลาง และ19-30 ปี มีความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.29 อยูใ่ นระดับปานกลาง และ 40 ปี ขึ้นไป มีความพึง
พอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.3 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการสอบใบอนุ ญาตขับขี่ที่ให้บริ การพบว่า ต่ ากว่า 18 ปี มีความพึงพอใจใน
ระดับ ค่ า เฉลี่ ย รวมที่ 2.94 อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และ19-30 ปี มี ค วามพึ ง พอใจด้า นการสอบ
ใบอนุ ญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 2.41 อยู่ในระดับพอใช้ และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจด้าน
การสอบใบอนุญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.95 อยูใ่ นระดับดี และ 40 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.74 อยูใ่ นระดับดี
สรุ ปผลความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอน
ขับรถ ระหว่างอายุกบั ความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า อายุ 40 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจด้านขั้นตอน
การให้บริ การที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ ยรวมสู งสุ ด มีระดับค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.33 อยู่ในระดับ ดีสุด

5.1.3 ความพึ ง พอใจในการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารของโรงเรี ย นอ้อมน้อยสอนขับ รถ
ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บ ริ การ
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ ดังต่อไปนี้
ด้านเวลา พบว่า มัธยมต้น มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.41 อยูใ่ นระดับ
ดี และมัธยมปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.82 อยูใ่ นระดับ
ดี และปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.9 อยู่ในระดับดี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.16 อยูใ่ นระดับดี
ด้านขั้นตอนการให้บริ การพบว่า มัธยมต้น มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่
3.78 อยูใ่ นระดับดีสุด และมัธยมปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ในระดับ ค่ า เฉลี่ ย รวมที่ 4.02 อยู่ใ นระดับ ดี และปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ ง พอใจด้า นขั้น ตอนการ
ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 4.09 อยู่ในระดับดี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.6 อยูใ่ นระดับดีสุด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การพบว่า มัธยมต้น มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่
3.85 อยู่ในระดับดี และมัธยมปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การใน
ระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.06 อยูใ่ นระดับดี และปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การใน
ระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.75 อยู่ในระดับดีสุด และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่
ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.97 อยูใ่ นระดับดี
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ให้บ ริ การพบว่า ความจัดเจนของป้ าย สัญลักษณ์
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริ การ มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.85 อยูใ่ นระดับดี และจุด/
ช่ อง การให้บ ริ ก ารมีค วามเหมาะสมและเข้าถึ งได้ส ะดวก มี ความพึ งพอใจด้านสิ่ ง อานวยความ
สะดวกในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.23 อยูใ่ นระดับดีสุด และความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก
มีความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.9 อยู่ในระดับดี และความ
สะอาดของสถานที่ให้บริ การ มีความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่
3.79 อยูใ่ นระดับดี
ด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ที่ให้บริ การพบว่า มัธยมต้น มีความพึงพอใจในระดับ
ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.41 อยูใ่ นระดับดี และมัธยมตอนปลาย/เทียบเท่า/ปวส. มีความพึงพอใจด้านการสอบ
ใบอนุญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.83 อยูใ่ นระดับดี และปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจด้านการ
สอบใบอนุ ญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.89 อยู่ในระดับดี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึง
พอใจด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.33 อยูใ่ นระดับดี

สรุ ปผลความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอน
ขับรถ ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า สู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึง
พอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ ยรวมสู งสุ ด ซึ่ งระดับค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
4.6 อยูใ่ นระดับ ดีสุด
5.1.4 ความพึ ง พอใจในการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารของโรงเรี ย นอ้อมน้อยสอนขับ รถ
ระหว่างสถานภาพของผูม้ ารับบริ การกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการ
ให้บ ริ ก าร ด้า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้บ ริ ก าร ด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวก ด้า นการสอบใบอนุ ญาตขับขี่
ดังต่อไปนี้
ด้านเวลา พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.69 อยูใ่ นระดับ
ดี และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.69 อยูใ่ น
ระดับดี และข้าราชการ มีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.86 อยู่ในระดับดี และ
บุคลากร/บริ ษทั เอกชน มีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.46 อยู่ในระดับดี และ
อื่นๆ มีความพึงพอใจด้านเวลาในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.6 อยูใ่ นระดับดี
ด้านขั้นตอนการให้บริ การพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่
3.33 อยูใ่ นระดับปานกลาง และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.4 อยู่ในระดับปานกลาง และข้าราชการ มีความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.38 อยูใ่ นระดับปานกลาง และบุคลากร/บริ ษทั เอกชน
มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.18 อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
อื่นๆ มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.33 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.33 อยู่
ในระดับปานกลาง และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
ในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.4 อยู่ในระดับปานกลาง และข้าราชการ มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่
ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.38 อยูใ่ นระดับปานกลาง และบุคลากร/บริ ษทั เอกชน มีความพึง
พอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.18 อยูใ่ นระดับปานกลาง และอื่นๆ มีความ
ด้าน
พึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.33 อยูใ่ นระดับปานกลาง
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้บริ การพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.29 อยู่
ในระดับปานกลาง และประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชี พ มีความพึงพอใจด้า นสิ่ ง อานวยความ
สะดวกในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.45 อยู่ในระดับดี และข้าราชการ มีความพึงพอใจด้านการสอบ
ใบอนุ ญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง และบุคลากร/บริ ษทั เอกชน มี

ความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง และอื่นๆ
มีความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.35 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้าน
การสอบใบอนุญาตขับขี่ที่ให้บริ การพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.55 อยู่
ในระดับดี และ ประชาชนผูน้ าไปประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจด้านการสอบใบอนุ ญาตขับขี่ใน
ระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.61 อยูใ่ นระดับดี และข้าราชการ มีความพึงพอใจด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่
ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.20 อยูใ่ นระดับปานกลาง และบุคลากร/บริ ษทั เอกชน มีความพึงพอใจด้าน
การสอบใบอนุ ญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ ยรวมที่ 3.01 อยู่ในระดับปานกลาง และอื่นๆ มีความพึง
พอใจด้านการสอบใบอนุญาตขับขี่ในระดับค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.47 อยูใ่ นระดับดี
ส รุ ป ผ ล
ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอนขับรถ ระหว่างสถานภาพ
ของผูม้ ารับบริ การกับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน ข้าราชการ มีความพึงพอใจด้านการสอบใบอนุญาต
ขับขี่ที่ให้บริ การในระดับค่าเฉลี่ยรวมสู งสุ ด มีระดับค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.86 อยูใ่ นระดับ ดี
5.1.5 การเปรี ยบเทียบระหว่าง
ปั จจัยกับความพึงพอใจ
ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของโรงเรี ยนอ้อมน้อยสอน
ขับรถ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
เพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่ไม่ต่างกัน โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจ ในระดับดีสุด
เช่ นเดี ยวกับเพศชาย เพราะทั้ง 2 เพศ มี ความต้องการที่ จะใช้บริ การเหมื อนกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่วา่ ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั อ้อม
น้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จากัด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และธรามร ไพรพงษ์ (2550)
กล่าวเสริ มว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย เกี่ยวกับการมีคุณภาพการบริ การ
ของคลินิกนายแพทย์ธนสิ ทธ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อายุต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่ต่างกัน โดยผูม้ ีอายุ 19-30 ปี มีจานวน 228 คน มีความ
พึงพอใจมากกว่าในระดับอายุอื่นๆ เพราะอายุในระดับอื่นๆ มีวิถีการดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่วา่ อายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่

เซ็นเตอร์ จากัด โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน และตรงกับแนวคิดของ กรรณรัตน์ วิทยากิตติ
พงษ์ (2551) ได้กล่าวว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริ การ ได้แก่ ระยะเวลาการใช้บริ การ
และประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ การ มีผลต่อ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การที่แตกต่างกัน
สถานภาพของผูม้ ารับบริ การ(อาชี พ) ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่ต่างกัน โดยนักศึกษา
และอื่นๆ มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ จานวน 101 คน เท่ากัน ทั้งสองอาชี พนี้ มีการตัดสิ นใจใช้
บริ การที่อิสระกว่าอาชีพต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่วา่ อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จากัด โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ได้ตรงกับ
แนวคิดของ วิไลพร เย้ยกระโทก (2551) ให้ความคิดเห็นว่า การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะ
ส่ วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ (อาชี พ) ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัดเขตนนทบุรีที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่ต่างกัน โดยการศึกษาที่ในระดับปริ ญญาตรี
มีความพึงพอใจมากกว่าระดับการศึกษาอื่น อยูใ่ นระดับดีสุด ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่วา่
ลู กค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิ่ง เซ็ น
เตอร์ จากัด โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน และได้ตรงกับแนวคิดของ วิไลพร เย้ยกระโทก
(2551) กล่ าวเสริ มว่า ระดับการศึ กษาแตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจที่ มีต่อการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัดเขตนนทบุรีที่แตกต่างกัน
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
ผูเ้ ข้ารับบริ การมีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของบริ ษทั อ้อมน้อย
ไดร์ ฟวิง่ เซ็นเตอร์ จากัด โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับดีถึงดีสุด เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้บริ การและตอบสนองความต้องการของผูต้ ดั สิ นใจเลื อกใช้บริ การเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจ
สู งสุ ดและผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอดังนี้
ควรมีบุคลากรในการบริ การให้มากกว่านี้และมีการสารองพนักงานในแต่ละหน้าที่
ในเวลาฉุ กเฉิ นและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้บริ การอย่างสู งสุ ด
ควรมีการดูแลลูกค้าที่ทว่ั ถึงและติดตามเอาใจใส่ ลูกค้าหลังการบริ การไปแล้วเป็ น
ระยะๆ เพื่ อสอบถามความพึ ง พอใจสู งสุ ดของลู ก ค้าที่ ไ ด้รับเข้าบริ ก ารและเป็ นการสร้ างความ
ผูกพันธ์ไปในการบริ การเพื่อลูกค้าจะได้กลับมาใช้บริ การในครั้งต่อๆไป และแนะนาลูกค้ารายใหม่
ให้เข้ามาใช้บริ การที่บริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ทวิง่ เซ็นเตอร์ จากัด

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ศึกษาด้านแรงจูงใจของลูกค้าที่ใช้บริ การของบริ ษทั ของบริ ษทั อ้อมน้อย ไดร์ ฟวิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด ในอินเตอร์ เน็ตและเว็ปเพจต่างๆของทางบริ ษทั ในระบบงานทางอิเล็กทรอนิกซ์เพื่อ
ทาให้ทราบถึงข้อมูลและเหตุผลของลูกค้าในการเลือกรับบริ การออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถนางานวิจยั
ไปพัฒนาระบบสารสนเทศหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการให้บริ การที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบนั
5.4 สรุ ปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ข้อดีของการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ท าให้ เ รามี ค วามพร้ อ มในการท างานจากการปฎิ บ ัติ ง านจริ ง และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แถมได้ฝึกตัวเองไปในตัวเพื่อให้เป็ นคนมีระเบียบวินยั และ
ตรงต่อเวลาทางานและสถานการณ์อื่นๆที่ตอ้ งใช้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. ได้เรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ในการท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ นและได้มี โอกาสพบปะ พู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูค้ นมากมายยิง่ ขึ้น แถมได้เรี ยนรู ้ทกั ษะต่างๆจากคนที่มีประสบการณ์
มาก่อน เช่ น การพัฒนาบุคลิ กภาพ การกล้าแสดงออก การอ่อนน้อมถ่ อมตนในสังคมคนหมู่ มาก
ช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทางานและทาให้กล้าแสดงออกต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น
3.สามารถนาทักษะความรู ้ และประสบการณ์ จากการปฎิบตั ิงานในครั้งนี้ ไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีระเบียบวินยั ในการทางาน
ในอนาคต
5.4.2 ปั ญหาที่พบของการปฎิบตั ิสหกิจศึกษา
1. บางครั้ง ลูกค้าไม่มาและไม่ได้แจ้งกับทางบริ ษทั ล่วงหน้าก่อน จึงทาให้
เกิ ดความผิดพลาดในระบบงานที่ จดั ไว้ล่วงหน้าแล้ว เป็ นการเสี ยเวลาต่อพนักงานที่ รอให้บ ริ การ
และลูกค้าท่านอื่นต้องการเข้ารับบริ การในช่วงเวลา ดังกล่าว และจึงไม่สามารถดึงลูกค้าท่านอื่นมา
เข้ารับบริ การได้ทนั ทีเพราะเป็ นสถานการณ์ที่กระทันหัน
2. พนักงานในบางตาแหน่งมีไม่เพียงพอในการให้บริ การลูกค้า เช่น ด้าน
ของพนักงานต้อนรับ ซึ่ งบ้างครั้งตรงกับเวลาพักหรื อวันหยุดของพนักงานอีกคน จึงทาให้ลูกค้าต้อง
รอนานและเกิดการบริ การที่ไม่ทว่ั ถึง
5.4.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการโทรนัดหรื อคอนเฟิ ร์ มลูกค้าอีกรอบ ก่อนจะถึงเวลาเข้ารับบริ การใน
วันและเวลาดังกล่าวที่ลูกค้าได้นดั ไว้ เพื่อป้ องกันการเกิดความผิดพลาดในระบบงานที่จดั ไว้

2.ควรหาพนักงานทดแทนเพิ่มเติม เพื่อทดแทนพนักงานที่ตอ้ งการหยุดในวันเวลา
ดังกล่าว จะได้ไม่เกิดช่องว่างในการปฏิบตั ิงาน และควรจะสลับกันไปพักหรื อทาธุ ระส่ วนตัวเพื่อจะ
ได้บริ การลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง

บรรณานุกรม
กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์. (2551). ความพึงพอใจของลูกค้าที�มีตอ่ การให้บริการของธนาคารออมสิน
สาขาในสังกัดเขตนนทบุร.ี (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). ตารางสถิติเพื�อการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
ธรามร ไพรพงษ์. (2550). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก� ียวกับคุณภาพการบริการของคลินิก นายแพทย์
ธนสิทธ� ิในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิไลพร เย้ยกระโทก. (2551). ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงินฝากของธนาคารออมสิน ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์. (วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). นครสวรรค์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บทความวิชาการ

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม

ภาคผนวก ค
รู ปและผลงานทีท่ าในโรงเรียนอ้อมน้ อยสอนขับรถ

โรงเรี ยนสอนขับรถอ้อมน้อย

2/6 หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ฝึ กงานวันแรก

• เริ่ มทาความคุน้ เคยกับสถานที่ อุปกรณ์เครื่ องมือและเอกสารภายในบริ ษทั
• ยังไม่ชินกับคนรอบข้าง และได้เริ่ มทาการปรับตัวเข้าหาคนรอบข้างและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโดยการ
พูดคุยและสอบถามข้อสงสัยในการทางานมากขึ้น

เรี ยบเรี ยงเอกสารเก่าใหม่ไปจัดให้ถูกหมวดถูกวิธีเพื่อ ค้นหาได้ง่ายเวลาเกิดมีปัญหาขึ้น

เข้าเล่มข้อสอบวัดความรู ้กบั นักเรี ยนที่เข้ามาใช้บริ การหลักสู ตรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของบริ ษทั

เมื่ออบรมเสร็ จตรวจสอบเอกสารเพื่อเช็คความถูกต้องและเรี ยบร้อยในการทางาน

เมื่อลูกค้าทาการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะทาการออกเอกสาร หนังสื อรับรองของทาง
บริ ษทั เพื่อไปขอยืน่ ถ่ายรู ปติดบัตรสมาร์ ทการ์ ดที่กรมการขนส่ งทางบกทัว่ ประเทศ

ทดสอบสมรรถะภาพทางสายตาลูกค้า ที่เข้ารับหลักสู ตรสอบใบอนุ ญาติขบั ขี่กบั ทางโรงเรี ยน

บริ การถ่ายรู ป 1 นิ้ว ให้ลูกค้าฟรี เพื่อใช้ในการติดลงในหนังสื อรับรอง

ภาพบรรยากาศการข้อเขียนสอบภาคทฤษฎีในห้องสอบ ผ่านเครื่ องแท็ปเล็ตที่ล้ าสมัย

ช่วยลูกค้า คียข์ อ้ มูลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะเริ่ มทาข้อสอบ

รอรับเอกสารจากลูกค้าที่สอบภาคปฏิบตั ิเสร็ จ และนาไปออกหนังสื อรับรองผ่านระบบคอมพิวเตอร์

เช็คความเรี ยบร้อยให้กบั ลูกค้า โดยการให้ลูกค้าปรับเบาะ ปรับกระจกตามวิสัยทัศน์ของแต่ละคนแล้วคาด
เข็มขัด และกรอกข้อมูลทะเบียนรถลงในใบสอบภาคปฏิบตั ิของลูกค้า จากนั้นจึงเริ่ มเข้าท่าสอบภาคปฏิบตั ิ
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