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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาการรบัรู ้และคุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมในการ
เข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับริการขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยศึกษาปจัจยัข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ปจัจยัดา้นการรบัรูข้่าวสาร
จากสือ่ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสือ่มวลชน ดา้นสือ่บุคคล และดา้นสือ่เฉพาะกจิ และปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความรวดเรว็ในการตอบสนอง ดา้นความเชื่อมัน่
ไวว้างใจ และดา้นการเขา้ถงึจติใจของลกูคา้ ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ร่วม หรอืเคย
เขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสงัคมศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื 
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างในการ
ทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การหาความแตกต่างใชก้ารทดสอบรายคู่โดยใชว้ธิกี าลงัสองน้อย
ทีส่ดุ และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิมัประสทิธิแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ 55 ปี
ขึ้นไป มีสถานภาพครอบครวัหม้าย/หย่าร้าง ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
29,000-38,999 บาท 
 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูข้่าวสารจากทางโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. จากสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกจิ 
และสือ่มวลชนอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น 
 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในคุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก . ในด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ด้านความรวดเรว็ในการตอบสนอง ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ และดา้นการ
เขา้ถงึจติใจของลกูคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดทีุกดา้น 
 ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มในการเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคตอยู่ในระดบัค่อนขา้งเขา้ร่วม มแีนวโน้มความรูส้กึ        
พงึพอใจต่อโครงการอยู่ในระดบัมาก และมแีนวโน้มการบอกต่อใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิารอยู่ในระดบัค่อนขา้งแนะน า 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน                 
มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ปจัจยัดา้นการรบัรูข้า่วสาร ไดแ้ก่ดา้นสือ่บุคคล และดา้นสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
ในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ในภาพรวมในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันัยส าคัญทางสถติทิี ่
0.05 ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่า  
 ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารไดแ้ก่ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความรวดเรว็ในการ
ตอบสนอง ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ และดา้นการเขา้ถงึจติใจของลูกคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมในการ
เขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ในภาพรวมในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: การรบัรู ้คุณภาพบรกิาร ผูบ้รโิภค ครอบครวัขนสง่มวลชน 
 

Abstract 
 

 This research aimed to study perception and service quality that affected consumers’ behavioral 
trend towards “The Happy Family Project with The Bangkok Mass Transit Authority Service”. The study 
included demographic consisting of gender, age, marital status, education level, occupation, and average 
monthly income; perception on information from various medias such as mass media, personal media, as 
well as specialized media; and service quality such as tangibles, reliability, prompt responsiveness, 
assurance and empathy that affected consumers’ behavioral trend on the participation of “The Happy Family 
Project with The Bangkok Mass Transit Authority Service” in Bangkok metropolis. Sample size was 400 
consumers participated in “The Happy Family Project with The Bangkok Mass Transit Authority Service”. The 
methodology of this research was questionnaire. The statistical package for social science was utilized to 
analyze statistical data. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation; while, 
the statistics for hypotheses testing were t-test, one-way analysis of variance, least significant difference 
(LSD), and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results were stated as follows: 
 Most participating consumers in “The Happy Family Project with The Bangkok Mass Transit 
Authority Service” were over 55 years old, being widow/divorce, having their own businesses, and earning 
average monthly income between Baht 29,000 and 38,999. 
 The consumers had perception on information of “The Happy Family Project with The Bangkok 
Mass Transit Authority Service” from various media types such as personal media, specialized media and 
mass media at the moderate levels in all categories. 
 The consumers’ satisfaction towards “The Happy Family Project with The Bangkok Mass Transit 
Authority Service” in category of tangibles, reliability, prompt responsiveness, assurance and empathy were 
at the good levels in all categories. 
 Consumers tended to continue participating in the project at the highly likely participating levels; to 
satisfy toward the project at the high levels; and to encourage others to join this project at recommended 
levels. 
 Consumers with different demographic such as age, marital status, occupation, and average 
monthly income influenced behavioral trend toward “The Happy Family Project with The Bangkok Mass 
Transit Authority Service” differently with statistical significance of 0.05 levels. 
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 Perception on information from various media types such as personal media and specialized media 
had positively related to overall consumers’ behavioral trend towards “The Happy Family Project with The 
Bangkok Mass Transit Authority Service” at the low levels with statistical significance of 0.05 levels. 
 Service quality consisting of tangibles, reliability, prompt responsiveness, assurance and empathy 
had positively related to overall consumers’ behavioral trend towards “The Happy Family Project with The 
Bangkok Mass Transit Authority Service” at the moderate levels with statistical significance of 0.05 levels. 
 
 

Keywords: Recognition, Quality Service, Consumers, Families Mass Transit 
 
บทน า 
 ทุกวนัน้ีสงัคมไทยในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ รวมถงึปญัหาสภาพเศรษฐกจิทีผ่นัผวน ซึง่สว่น
หน่ึงเกดิจากปญัหาดา้นราคาน ้ามนัทีพุ่่งสงูขึน้ สง่ผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินชวีติของประชาชน เนื่องจากน ้ามนั
เป็นปจัจยัหลกัในการขนสง่ต่างๆ เช่น ใชใ้นการตดิต่อธุรกจิ การเดนิทาง หรอืการท่องเทีย่ว ดงันัน้การใชบ้รกิารขนสง่ที่
ประหยดัทีส่ดุคอืการใชบ้รกิารรถสาธารณะ จงึท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่หนักลบัมาใชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะแทน
รถยนตส์ว่นบุคคลมากขึน้ องคก์ารทีร่บัผดิชอบการบรกิารดงักล่าวในปจัจุบนัคอื “องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ” หรอื 
“ขสมก.” เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค สงักัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจ และขอบเขตความ
รบัผดิชอบในการจดับรกิารรถโดยสารประจ าทางวิง่รบั-ส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คยีง 5 
จงัหวดั คอื นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม มผีูใ้ชบ้รกิารประมาณกว่า             3 ลา้น
คนต่อวนั นอกจากนี้ยงัมีหน้าที่ ในด้านประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัหรือต่อเนื่องกบัการประกอบการขนส่งบุคคล 
เน่ืองจากกจิการเดนิรถโดยสารประจ าทาง จดัเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่งของรฐัทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนผูม้รีายไดน้้อย 
และปานกลางเป็นหลกั การด าเนินการจงึมุ่งสนองตอบนโยบายของรฐับาลในดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูท้ีม่รีายได้
น้อยโดยไม่หวงัผลก าไร การจดัเกบ็อตัราค่าโดยสารจงึอยู่ในอตัราต ่ากว่าตน้ทุนตามทีร่ฐับาลเป็นผูก้ าหนดนโยบาย การ
ใหบ้รกิารของ ขสมก. มุ่งเน้นในดา้นความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิรถของผูโ้ดยสาร
เป็นหลกั  
 ทัง้นี้เพื่อเป็นการสนับสนุนใหป้ระชาชนได้ท่องเทีย่วในราคาประหยดัรวมถึงสนับสนุนนโยบายของรฐับาล              
ทีต่้องการรณรงคใ์หว้นัอาทติย์เป็นวนัครอบครวั (Happy Family Sunday) จงึท าให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ              
(ขสมก.) ไดจ้ดัตัง้โครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ขึน้ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยโครงการดงักล่าวเป็น
การน ารถเมล ์ขสมก. ทีเ่คยวิง่ใหบ้รกิารเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มาจดักจิกรรมท่องเทีย่วทัง้ครอบครวัใน
ราคาประหยดั ในวนัหยุดเสาร์-อาทติย ์เน้นกจิกรรมการท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ และจงัหวดัใกลเ้คยีง แบบไปเชา้ -เยน็
กลบั เพื่อเพิม่รายได้ให้กบัทาง ขสมก.ในวนัหยุด รวมทัง้ยงัเป็นสร้างสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่าง ขสมก. กบัประชาชน
ผูใ้ชบ้รกิาร เพราะจะได้มคีวามใกลช้ดิกนัมากยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็นส่วนช่วยในการสะท้อนปญัหาในการใหบ้รกิารเพื่อทีจ่ะ
สามารถน าไปใชใ้นการพฒันา และปรบัปรุงคุณภาพในการบรกิารของทาง ขสมก. ใหด้ยีิง่ขึน้อกีดว้ย นอกจากนี้ยงัเป็น
สิง่ทีเ่สรมิสรา้งสถาบนัครอบครวัใหม้รีากฐานทีแ่ขง็แกร่ง ท าใหส้มาชกิภายในครอบครวัไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั  และทาง 
ขสมก.ยงัไดม้กีารจดัโปรแกรมเพื่อใหค้รอบคลุมกบัความต้องการของประชาชนผูท้ีม่รีายไดต้ ่า-ปานกลาง หรอืผูท้ีไ่ม่มี
รถยนตส์ว่นตวัไดม้โีอกาสไปท่องเทีย่วกบัครอบครวัในวนัหยุด หรอืจะเป็นประชาชนในระดบับนทีม่รีถยนต์ส่วนตวัแต่
ต้องการไปเทีย่วเป็นหมู่คณะกส็ามารถให้บรกิารได้ครอบคลุมและเพิม่ความสะดวกไม่ต้องกงัวลกบัการหาที่จอดรถ
รวมทัง้ยงัช่วยประหยดัน ้ามนัและเงนิของประชาชนอกีดว้ย 
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  ซึง่ทางโครงการใชร้ถโดยสารปรบัอากาศยโูร-2 ซึง่เป็นรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศทีม่ขีนาดกวา้งขวาง 
และสะดวกสบาย มรีะบบเครื่องยนตม์าตรฐานไอเสยีทีม่กีารเผาไหมไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์ มกีารใชก้๊าซธรรมชาต ิNGV เป็น
เชือ้เพลงิ จงึไม่ท าใหเ้กดิมลภาวะทีเ่ป็นพษิต่ออากาศในการเดนิทาง โดยรถ 1 คนั สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วไดเ้พยีง 
35 ท่าน เพื่อให้เพยีงพอต่อทีน่ัง่ และไม่แออดัจนเกนิไป ทัง้นี้ในการจดัโครงการมกีารใช้พนักงานขบัรถ ขสมก . และ
พนกังานประจ ารถมาคอยดแูลผูโ้ดยสาร มบีรกิารอาหารว่าง รวมทัง้การเป็นไกดด์ูแลและแนะน าการท่องเทีย่ว ซึง่ไดม้ี
การจดัอบรมเป็นพเิศษ อกีทัง้ยงัมกีารก าชบัเรื่องความมีวนิัย, การเอาใจใส่ และรกัษามาตรฐานความปลอดภยัในการ
ขบัรถ เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เขา้ร่วมโครงการกบัทางโครงการให้มีประสทิธิภาพ           
มากทีส่ดุ  
 จากที่กล่าวมาผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาการรบัรู้ คุณภาพการบริการและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริ โภค               
ต่อโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก . เพื่อที่จะน าขอ้มูลที่ได้รบัมาใช้ในการศกึษา พฒันา ปรบัปรุงการ
ให้บรกิาร ตลอดจนการก าหนดกลยุทธเ์พื่อให้มปีระสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. โดยจ าแนกตามลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูต่้อโครงการกบัพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิารของโครงการกบัพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา (Independent Variables) 
   1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) 
    1.1.1  เพศ 
     1.1.1.1. ชาย 
     1.1.1.2  หญงิ 
   1.1.2 อายุ 
     1.1.2.1 15 - 24 ปี 
     1.1.2.2 25 - 34 ปี 
     1.1.2.3 35 - 44 ปี 
     1.1.2.4 45 - 54 ปี 
     1.1.2.5 55 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 สถานภาพครอบครวั 
     1.1.3.1 โสด 
     1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
     1.1.3.3 อย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
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   1.1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
     1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
     1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
     1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5  อาชพี 
      1.1.5.1 นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 
     1.1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
     1.1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
     1.1.5.4 ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 
     1.1.5.5 เกษยีณอายุ / ไม่ไดท้ างาน 
     1.1.5.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 
     1.1.6.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท 
     1.1.6.2 9,001 – 18,999 บาท 
     1.1.6.3 19,000 – 28,999 บาท 
     1.1.6.4 29,000 – 38,999 บาท  
     1.1.6.5 39,000 – 48,999 บาท 
     1.1.6.6 49,000 บาท ขึน้ไป  
   1.2 การรบัรูต่้อโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. 
   1.2.1 สือ่มวลชน 
   1.2.2 สือ่บุคคล 
   1.2.3 สือ่เฉพาะกจิ 
   1.3 คุณภาพการบรกิารต่อโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. 
   1.3.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   1.3.2 ดา้นความน่าเชื่อถอื 
   1.3.3 ดา้นความรวดเรว็ในการตอบสนอง 
   1.3.4 ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ 
   1.3.5 ดา้นการเขา้ถงึจติใจของลกูคา้ 
  2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  แนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดต่้อเดอืน มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั 
 2.  การรบัรูต่้อโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก.มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการเขา้
ร่วมโครงการ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่าลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดของครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา 
เหล่าน้ีเป็นเกณฑน์ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นแบ่งทางการตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะดา้นจติวทิยาและ
สงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถ
เขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ เสรี วงษ์มณฑา (2540: 79-94) กล่าวว่า การรบัรู ้
(Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุษยเ์ลอืกทีจ่ะรบัรู้ สรุปการรบัรู ้ตีความหมายการรบัรู้ สิง่ใดสิง่หนึ่งทีส่มัผสั 
เพื่อทีจ่ะสรา้งภาพในสมองใหเ้ป็นภาพทีม่คีวามหมายและมคีวามกลมกลนื เมื่อกล่าวถงึการรบัรูต้้องกล่าวคู่กนัระหว่าง
การรบัรู ้(Perception) และการรบัสมัผสั (Sensation) แต่แตกต่างกนัตรงทีก่ารรบัรูน้ าเอาความคดิเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย 
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึง่ประกอบไปดว้ย ตา หู จมูก ลิน้ และกายสมัผสั มหีน้าทีร่บัสมัผสั (Sensation) แต่ประสาทที ่          
6 คอื ความคดิ เมื่อน าไปผนวกกบัการรบัสมัผสั จะกลายเป็นการรบัรู ้
 ความส าคญัของคณุภาพการบริการ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546: 109-110) ความส าคญัของคุณภาพ
การบรกิารสามารถพจิารณาไดใ้นเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณดงันี้ 
 1.  เชงิคุณภาพ เป็นการสรา้งความพอใจ ท าให้ลูกคา้ติดใจและรู้สกึพอใจ ต้องการมาใช้บรกิารครัง้ต่อไป 
และลูกค้าเกิดความจงรกัภกัด ีช่วยลดความผดิพลาดในการให้บรกิารมผีลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกจิ ท าให้
ลกูคา้ชื่นชมธุรกจิ ซึง่มอีทิธพิลต่อขัน้ตอน การตดัสนิใจใชบ้รกิาร เน่ืองจากลกูคา้ในปจัจุบนัพจิารณาถงึความคุม้ค่าของ
การใช้บริการ การออกบริการใหม่ เช่น บริการบัตรเครดิตของแต่ละธนาคาร บริการของโรงพยาบาล บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ เป็นต้น สิง่ที่ช่วยให้ลูกค้าแยกความแตกต่างอย่างมเีหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ท าให้การบรกิารที่มี
คุณภาพเป็นการสรา้งความแตกต่างอย่างยัง่ยนืใหธุ้รกจิ 
 2.  เชิงปริมาณ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการที่ท าให้เสีย
ค่าใช้จ่าย เสยีเวลาและการสูญเสยีลูกค้า ดังนัน้การปรบัปรุงธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพในการให้บริการย่อมช่วยลด
ค่าใชจ้่ายและเวลา ซึง่มกีารลงทุนทีถู่กกว่าแต่ไดป้ระโยชน์คุม้ค่ากว่า เมื่อลูกคา้เกิดความมัน่ใจในบรกิารทีจ่ะไดร้บัแลว้
ว่าคุ้มค่า การเสนอขายบรกิารอย่างอื่นเพิ่มเติมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ย่อมท าให้ลูกค้าตดัสนิใจได้                
ไม่ยากนกั 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 5) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการ
ต่างๆ ของการตดัสนิใจซึ่งเกดิก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกริยิาเหล่านัน้ ค าจ ากดัความเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส าคญัคอื 
 ส่วนที่หนึ่ง ปฏกิริยิาของบุคคลซึ่งรวมถึงกจิกรรมต่างๆ เช่น การเดนิทางไปและกลบัจากรา้นค้า การจ่าย
ของในรา้นคา้ การซือ้ การขนสง่ การใชป้ระโยชน์และการประเมนิค่าสนิคา้และบรกิารทีม่จี าหน่ายอยู่ในตลาด 
 ส่วนที่สอง บุคคลเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้รบัและการใช้สนิค้าและบรกิารทางเศรษฐกจิซึ่ง  หมายถึง
ผู้บรโิภคคนสุดท้ายโดยมุ่งตรงที่ตวับุคคลผู้ซื้อสนิค้าและบรกิารเพื่อน าไปใช้บรโิภคเองและหรอืเพื่อการบรโิภคของ
หน่วยบรโิภคต่างๆ ที่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เช่น ครอบครวันอกจากนี้ยงัพจิารณาหน่วยบรโิภคว่ารวมถึงแม่บ้านใน
ฐานะทีเ่ป็นตวัแทนซือ้ของครอบครวัและบุคคลทีซ่ือ้ของขวญัใหก้บัผูอ้ื่นดว้ย ทัง้นี้จะไม่พจิารณาถงึการทีบุ่คคลซือ้ใหก้บั
องคก์รทางธุรกจิหรอืสถาบนัต่างๆ 
 ส่วนที่สาม เป็นการรวมกระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึ่งเกดิก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกริยิาทาง
การตลาด เช่น การติดต่อกบัพนักงานขาย สื่อโฆษณา และการเปิดรบัข่าวสารโฆษณา การสอบถามอย่างไม่เป็น
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ทางการจากญาตมิติร การสร้างความโน้มเอยีงหรอืเกณฑใ์นการประเมนิทางเลอืกต่างๆ และปฏกิริยิาต่างๆ เกีย่วกบั
การตดัสนิใจซือ้หลงัจากการระบุและพจิารณาทางเลอืกต่างๆ เป็นอย่างดแีลว้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภคทีใ่ช ้
หรอืเคยใชบ้รกิารท่องเทีย่วของ   ขสมก.ในโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือผู้บริโภคที่ใช้ หรือเคยใช้บริการ
ท่องเทีย่วของ ขสมก.ในโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จึงใช้การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการใช้สูตรหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 
(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 26) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง และเพิม่จ านวน
ตวัอย่างเท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยเริม่จากการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิี
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยศกึษาจากเขตการเดนิรถของ ขสมก. ซึง่มทีัง้หมด 8 เขตการเดนิรถทีม่กีาร
เขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. หลงัจากนัน้จะก าหนดโควตากลุ่มตวัอย่าง (Quota Sampling) ซึง่
มจี านวนตวัอย่างเท่ากบั 400 คน โดยก าหนดโควตาเขตละ 50 คน รวม 8 เขต และท าการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวก้บัผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถามวจิยัครัง้นี้ ใหค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 

ผลการวิจยั  
 ผลจากการวจิยั เรื่องการรบัรู ้คุณภาพการบรกิาร และแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ต่อโครงการ
ครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
 เพศ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 และเป็น
เพศชาย จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
 อายุ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 137 คน คดิเป็น รอ้ยละ 34.30 
รองลงมาคอือายุระหว่าง 35 - 44 ปี จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 อายุระหว่าง 45 - 54 ปี จ านวน 82 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 อายุ 55 ปีขึน้ไป จ านวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 15.50 และมอีายุระหว่าง 15 - 24 ปี จ านวน               
27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.80 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
58.50 รองลงมาคอืสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.80 และหย่าร้าง/หม้าย/ แยกกนัอยู่ จ านวน             
43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.80 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัการปรญิญาตร ี
จ านวน 236 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 รองลงมาคอืมกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรจี านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
29.80 และมกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.30ตามล าดบั 
 อาชีพ ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 192 คน         
คดิเป็นรอ้ยละ 48.80 รองลงมาคอืท าธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.80 อาชพีขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 13.80 เกษียณอายุ/ไม่ได้ท างาน จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 
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8.80 อื่นๆ จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 และเป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.30 
ตามล าดบั  
 รายได้ต่อเดือน ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ 9,001-18,999 บาท จ านวน 158 คน           
คดิเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาคอืมรีายได ้19,000-28,999 บาท จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 มรีายได ้           
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 มรีายได ้29,000-38,999 บาท จ านวน 49 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.30 มรีายได ้49,000 ขึน้ไป จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.30 และมรีายได ้39,000-48,999 บาท 
จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการรบัรูข้่าวสารของทางโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. 
จากสือ่ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การรบัรูข้า่วสารจากสือ่มวลชน การรบัรูข้่าวสารจากสื่อบุคคล และการรบัรูข้่าวสารจากสื่อ
เฉพาะกจิ 
 การรบัรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชน พบว่าผู้บรโิภคมรีะดบัการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัโครงการครอบครวัสุข
สนัตก์บับรกิาร ขสมก. จากสือ่มวลชน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.90 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูข้่าวสารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆทางทวี ีหรอืวทิยุ และผ่านสื่อหนังสอืพมิพ ์หรอืสื่อสิง่พมิพ ์
โดยมรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอืเท่ากบั 2.90  
 การรบัรู้ข่าวสารจากส่ือบุคคล ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. จากสือ่บุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผู้บริโภคมีการรับรู้ข่าวสารผ่านทางเพื่อนร่วมสถาบัน หรือเพื่อนร่วมงานมากที่สุด โดยมีระดบัการรับรู้ในระดับ            
ปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 และมกีารรบัรูข้า่วสารจากสมาชกิครอบครวั หรอืญาตพิีน้่องในระดบัรองลงมา โดยมี
ระดบัการรบัรูใ้นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.11  
 การรบัรูข้่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. จากสื่อเฉพาะกจิ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.10 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูข้า่วสารผ่านทางใบปลวิ, แผ่นพบั และป้ายโฆษณา ทัง้ในรถเมล ์หรอืตามป้ายรถเมลม์ากทีส่ดุ 
โดยมรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 และมกีารรบัรูข้่าวสารผ่านทางอนิเตอร์เนต / เวปไซต์ และ           
มกีารรบัรูข้า่วสารจากกจิกรรมพเิศษ เช่น ออกบู๊ตตามป้ายรถเมล ์/ โรดโชว ์ในระดบัรองลงมา โดยมรีะดบัการรบัรูใ้น
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 และ 2.65 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก . 
ในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความรวดเรว็ในการตอบสนอง ด้านความ
เชื่อมัน่ไวว้างใจ ดา้นการเขา้ถงึจติใจของลกูคา้ พบว่า 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผูบ้รโิภคไดร้บัการบรกิารจากทางโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร 
ขสมก. ในดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และเมื่อพจิารณาปจัจยัคุณภาพ
การบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นรายขอ้ พบว่า ความสะดวกในการซือ้ตัว๋โดยสารมากทีส่ดุ โดยมรีะดบัคุณภาพ
การบรกิารในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 รองลงมาคอืความสะดวกของเขตการเดนิรถทีท่่านมาใชบ้รกิาร ความ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการแต่งตวัของพนักงาน ภายในโครงการมสีญัลกัษณ์บอกจุดในการใหบ้รกิารสงัเกตไดอ้ย่าง
ชดัเจน ความสะอาดของเขตการเดนิรถทีท่่านมาใชบ้รกิาร ความสะอาดของรถทีท่่านโดยสารทัง้ภายในและภายนอก 
ความเพยีงพอของพนักงานในการใหบ้รกิาร สภาพความพรอ้มในดา้นต่างๆของรถทีท่่านโดยสาร เช่น แอร์,เบาะทีน่ัง่
,กระจก และความเพยีงพอของรถในการใหบ้รกิาร โดยมรีะดบัคุณภาพการบรกิารในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82, 
3.79, 3.78, 3.71, 3.70, 3.58, 3.54 และ 3.50 ตามล าดบั 
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 ด้านความน่าเช่ือถือ ผูบ้รโิภคได้รบัการบรกิารจากทางโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ใน
ดา้นความน่าเชื่อถอืโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 และเมื่อพจิารณาปจัจยัคุณภาพการบรกิารดา้น
ความน่าเชื่อถอืเป็นรายขอ้ พบว่า ราคาค่าบรกิารตรงตามทีไ่ดก้ าหนดไวม้ากทีส่ดุ โดยมรีะดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัดี 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 รองลงมาคอืวนัและเวลาในการเขา้ร่วมโครงการตรงตามทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตารางเวลาในการ
เดนิทางตรงกบัเวลาจรงิทีไ่ดใ้หข้อ้มลูไว ้เจา้หน้าทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้ง และความปลอดภยัในการ
เดนิทาง เช่น ปญัหาอาชญากรรม หรอือุบตัเิหตุต่างๆ โดยมรีะดบัคุณภาพการบรกิารในระดบัดี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.75, 3.74, 3.74 และ 3.68 ตามล าดบั 
 ด้านความรวดเรว็ในการตอบสนอง ผู้บรโิภคไดร้บัการบรกิารจากทางโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ในดา้นความรวดเรว็ในการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และเมื่อพจิารณา
ปจัจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความรวดเรว็ในการตอบสนองเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามเตม็ใจในการใหบ้รกิาร
และตอบปญัหามากที่สุด โดยมรีะดบัความน่าเชื่อถือในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือพนักงาน
สามารถให้ขอ้มูลในด้านต่างๆ เช่นด้านการเดนิทาง ,ขัน้ตอนในการจองบตัร ฯลฯ แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ในทนัที                
ทีผู่เ้ขา้ร่วมโครงการเขา้มาตดิต่อ ความรวดเรว็ในแต่ละขัน้ตอนของการบรกิาร และความเหมาะสมดา้นระยะเวลาในการ
รอคอยการออกเดนิทาง โดยมีระดบัคุณภาพการบริการในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76, 3.74 และ 3.59 
ตามล าดบั 
 ด้านความเช่ือมัน่ไว้วางใจ ผูบ้รโิภคไดร้บัการบรกิารจากทางโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. 
ในด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และเมื่อพจิารณาปจัจยัคุณภาพการ
บรกิารดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามเชีย่วชาญในเสน้ทางทีจ่ะเดนิทางมากทีสุ่ด โดยมี
ระดบัความน่าเชื่อถือในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 รองลงมาคอืพนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม ในการ
ใหบ้รกิาร ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บับรกิารตามโปรแกรมทีโ่ครงการไดก้ าหนดขึน้อย่างครบถ้วน โครงการมคีวามพรอ้ม
ในการใหบ้รกิารทัง้ก่อน,ระหว่างทาง และหลงัการเดนิทาง และพนักงานมคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า
ไดด้ ีโดยมรีะดบัคุณภาพการบรกิารในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83, 3.76, 3.74 และ 3.72 ตามล าดบั 
 ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า ผูบ้รโิภคไดร้บัการบรกิารจากทางโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ในด้านการเขา้ถึงจติใจของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 และเมื่อพจิารณาปจัจยั
คุณภาพการบรกิารดา้นการเขา้ถงึจติใจของลกูคา้เป็นรายขอ้ พบว่า ความเสมอภาคในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ เช่น ไม่มี
การลดัควิในการใหบ้รกิารมากทีส่ดุ โดยมรีะดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 รองลงมาคอืความ
เอาใจใสต่่อความตอ้งการหรอืปญัหาของลกูคา้ ตลอดจนความช่วยเหลอืของพนกังาน ความเป็นกนัเองของพนกังานกบั
ลูกค้า เช่น การกล่าวทกัทาย หรอืจดจ าชื่อของลูกคา้ได้ โครงการเอาใจใส่ลูกคา้เสมอืนเป็นคนส าคญั และยนิดรีบัฟงั
ค าแนะน าและตชิมของลูกคา้โดยมรีะดบัคุณภาพการบรกิารในระดบัดี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74, 3.68, 3.68 และ 
3.67 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการเขา้ร่วมโครงการของผู้บรโิภคต่อโครงการ
ครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.  
 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับริการ ขสมก. ในอนาคต 
พบว่าผูบ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการในระดบัค่อนขา้งเขา้ร่วม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 
 ด้านหลังจากท่ีผู้บริโภคได้ใช้บริการโครงการครอบครวัสุขสันต์กับบริการ ขสมก. ผู้บริโภคมี
ความรู้สึกพึงพอใจต่อโครงการ พบว่าผู้บรโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมความพงึพอใจต่อโครงการในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 
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 ด้านหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้ใช้บริการโครงการครอบครวัสุขสนัตก์บับริการ ขสมก. ผูบ้ริโภคจะแนะน า
ผู้อ่ืนให้มาใช้บริการต่อ พบว่าผู้บรโิภคมแีนวโน้มพฤติกรรมในการแนะน าผู้อื่นใหม้าใช้บรกิารต่อในระดบัค่อนขา้ง
แนะน า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 
  
 การวิเคราะหข์้อมูลโดยทดสอบสมมติฐานซ่ึงมี 8 ข้อ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวั           
สขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มีเพศที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร           
ขสมก. ทีไ่ม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวั           
สขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มีอายุที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร              
ขสมก. ทีแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 15-24 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 35-44 ปีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 15-24 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 45-54 ปีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 15-24 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 55 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 25-34 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 45-54 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 25-34 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 55 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 35-44 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 55 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ทีแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 โดยผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพโสด มแีนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีสถานภาพหย่าร้าง หม้าย หรอืแยกกนัอยู่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 
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 ผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรส มีแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับริการ            
ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และ
การแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีสถานภาพหย่าร้าง หม้าย หรอืแยกกนัอยู่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ทีไ่ม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวั           
สขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
  ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร  
ขสมก. ทีแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 โดยผูบ้รโิภคที่มอีาชพีรบัราชการ หรอืพนักงานรฐัวสิาหกจิ มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครัวสุขสนัต์กับบริการ ขสมก. ด้านแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวม ได้แก่การเข้าร่วมโครงการต่อในอนาคต 
ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ 
และการแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั หรอือาชพีอสิระ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 ผู้บรโิภคที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั หรืออาชพีอิสระ มแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวั      
สขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ไดแ้ก่การเขา้ร่วมโครงการต่อในอนาคต ความรูส้กึพงึพอใจ
ต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น มากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่กษียณอายุ หรอืไม่ไดท้ างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 6 ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 โดยผู้บรโิภคทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืน 9,001-18,999 บาท มแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครัวสุขสนัต์กับบริการ ขสมก. ด้านแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวม ได้แก่การเข้าร่วมโครงการต่อในอนาคต 
ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืน 29,000-38,999 
บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้ต่อเดือน 19,000-28,999 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวสุขสนัต์กับบริการ ขสมก. ด้านแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวม ได้แก่การเข้าร่วมโครงการต่อในอนาคต 
ความรูส้กึพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืน 29,000-38,999 
บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 7 การรบัรูต่้อโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. จากสื่อประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การ
รบัรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชน การรบัรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคล และการรบัรู้ข่าวสารจากสื่อเฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัต ์กบับรกิาร ขสมก. 
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 ปจัจยัดา้นการรบัรู ้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ดา้นสือ่มวลชนรวม ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 ปจัจยัด้านการรบัรู้ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ดา้นสือ่บุคคลรวม ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 ปจัจยัด้านการรบัรู้ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิาร ขสมก. ดา้นสือ่เฉพาะกจิรวม ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 สมมติฐานท่ี 8 คุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสันต์กบับรกิาร ขสมก. ได้แก่ ลกัษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความเชื่อมัน่ไว้วางใจ และการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า             
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัต ์กบับรกิาร ขสมก. 
 ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก.มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. ดา้นลกัษณะทางกายภาพรวม ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก.มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ด้านความน่าเชื่อถอืรวม ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก.มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. ดา้นความรวดเรว็ในการตอบสนองรวม ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก.มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจรวม ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก.มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ด้านการเข้าถึงจติใจของลูกค้ารวม ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “การรบัรู ้คุณภาพการบรกิาร และแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อโครงการ
ครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก.” สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์
กบับรกิาร ขสมก. ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากโครงการครอบครวัสุขสนัต ์ 
เปิดใหบ้รกิารทุกวนัเสาร-์อาทติย ์รวมถงึวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ซึง่ถอืเป็นวนัของครอบครวั ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้มา
ใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกโดยไม่จ ากดัเพศ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรรีตัน์ วรรณทอง (2550) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง
ภาพลักษณ์ใหม่ และคุณภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าธนาคาร                
กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์
กบับรกิาร ขสมก. แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป มแีนวโน้ม
พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. มากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคในช่วงนี้เริม่ทีจ่ะเขา้
สู่วยัเกษียณอายุ มทีัง้เวลา และก าลงัทรพัย์ที่จะมาเขา้ร่วมกบัทางโครงการ  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เพียงพร             
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บุญแสน (2550) ทีท่ าการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารของส านกังานประกนัสงัคมต่อผูป้ระกนัตนในเขตจงัหวดัลพบุร ี
พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 46 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจของผูป้ระกนัตนต่อการบรกิารส านกังานประกนัสงัคมมากกว่าระดบั
อายุอื่นๆ เน่ืองมาจากผู้ประกนัตนส่วนใหญ่ที่มอีายุมากขึน้จะมวีุฒภิาวะทางอารมณ์สูงขึน้ เคยประสบปญัหาต่างๆ          
มามาก จงึรูจ้กัการอดทนในการรอรบับรกิารมากกว่าผูป้ระกนัตนทีม่อีายุน้อย 
 สมมติฐานท่ี 3 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที ่0.05 โดยพบว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพ 
หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ มีแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับริการ ขสมก.            
มากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพหย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ มอีสิระในการใชจ้่ายและการท่องเทีย่วมากกว่า
เน่ืองจากไม่มภีาระผกูผนัในดา้นต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาดา บุญทอง (2550) ทีท่ าการศกึษาเรื่องความ
คาดหวงั การรบัรู ้ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิาร และแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใตด้นิ) 
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้ามหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากโครงการ
ครอบครวัสขุสนัต ์เปิดใหบ้รกิารทุกวนัเสาร์-อาทติย ์รวมถงึวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ซึง่ถอืเป็นวนัของครอบครวั ประชาชน
ทัว่ไปสามารถเขา้มาใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกโดยไม่จ ากดัวุฒ ิและทาง ขสมก. มสีื่อประชาสมัพนัธท์ีเ่ขา้ถงึกลุ่มบุคคล 
ที่หลากหลาย พบเห็นได้ทัว่ไป และเข้าใจง่าย จึงสามารถท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ามาใช้บริการได้อย่างทัว่ถึ ง            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช เรืองศิริเดช (2551) ที่ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของศูนยบ์รกิารลูกคา้ฮทัช ์(The Hutch Shop) ในกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่าลูกคา้ทีม่รีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีไ่ม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครัว            
สุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่าผู้บรโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิ
สว่นตวัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูท้ีป่ระกอบ
อาชพีธุรกจิส่วนตวั มตีารางเวลาทีค่่อนขา้งจะยดืหยุ่น สามารถเขา้มาร่วมโครงการไดท้ัง้ในวนัหยุดเสาร์ ,อาทติย ์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ มากกว่าลูกจ้างในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอ ง สุรีรัตน์ วรรณทอง (2550)                  
ทีท่ าการศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์ใหม่ และคุณภาพการใหบ้รกิาร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารของลูกคา้
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน ) ส านกังานใหญ่ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั จะมพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารฝาก-ถอน มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ ทัง้นี้อาจเนื่องจากกลุ่มดงักล่าวต้องท าธุรกรรมทางการเงนิมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ นัน่เอง และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (1997) ไดใ้หค้วามหมายว่าอาชพีของผูบ้รโิภคเป็นปจัจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
 สมมติฐานท่ี 6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการ
ครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยพบว่าผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ย 
ต่อเดือน 29,000-38,999 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครัวสุขสนัต์กับบริการ ขสมก.              
มากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้29,000-38,999 บาทเป็นผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัทรพัยใ์นการใชจ้่ายทีด่ใีนระดบัหนึ่ง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธาสนิี ภาษาประเทศ (2554) ทีท่ าการศกึษาเรื่องคุณภาพการให้บรกิารของพนักงาน
ขายที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ย           
ต่อเดอืนทีม่ากกว่า 20,001 ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ยาในดา้นต่างๆ จากรา้นขายยาของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
มากกว่าในระดบัรายไดอ้ื่นๆ 
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 สมมติฐานท่ี 7 การรบัรูต่้อโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล และ 
สือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัต ์กบับรกิาร ขสมก. 
  7.1  ดา้นสือ่มวลชน การรบัรูด้า้นสือ่มวลชนโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้
ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์ กบับรกิาร ขสมก. เนื่องจากการรบัรูผ้่านทางดา้นสื่อมวลชนโดยรวมของทางโครงการ
นัน้ยงัไม่ได้มีการประชาสมัพันธ์อย่างแพร่หลายนัก ผู้บริโภคจะรู้จ ักก็ต่อเมื่อได้ใช้บริการต่างๆ  ของทาง ขสมก.              
แลว้เท่านัน้ ประกอบกบัผูบ้รโิภคมกัจะรบัรูข้อ้มูลของทางโครงการผ่านทางสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกจิมากกว่า  ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Klapper (1960) กล่าวว่า สื่อมวลชนอาจท าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ปลีย่นแปลงบุคคล (An Agent of 
Change) ได้เช่นกนั จะเกดิขึน้กต่็อเมื่อบุคคลมคีวามโน้มเอยีงที่จะเปลีย่นแปลงอยู่ก่อนแลว้ หากสื่อมวลชนสามารถ
เสนอสิง่ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของเขา เขากจ็ะเปลี่ยนทศันะคติและพฤติกรรมได้ สื่อมวลชนจงึท าหน้าที่เป็น
เพยีงผูเ้สนอหนทางในการเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมเท่านัน้ 
  7.2  ดา้นสือ่บุคคล การรบัรูด้า้นสือ่บุคคลโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วม
โครงการครอบครวัสุขสนัต์ กบับรกิาร ขสมก. เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 
เน่ืองจากการรบัรูผ้่านทางดา้นสื่อบุคคลโดยรวม เป็นวธิทีีส่ามารถชกัจูงใจผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดโ้ดยวธิกีารพูดคุยแบบ
กนัเอง ท าใหก้ารเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลกัษณะทีย่ดืหยุ่น โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบการใหค้ าแนะน าจากครอบครวั 
หรอืเพื่อนร่วมงานที่สามารถจูงใจผูบ้รโิภคใหอ้ยากเขา้ร่วมโครงการกบัทาง ขสมก. อนัจะส่งผลต่อการอยากเขา้ร่วม
โครงการต่อ ความพึงพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น ซึ่ งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Rogers and 
Shoemaker (1971) กล่าวว่าในกรณีที่ต้องการให้บุคคลใดๆเกิดการยอมรบัในสารที่เสนอไป หรอืให้การสื่อสาร                 
มปีระสทิธภิาพ สือ่ทีใ่ชใ้นการกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจยอมรบัสารนัน้ควรใชก้ารสือ่สารระหว่างบุคคล โดยใชส้ื่อบุคคล
เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลนัน้จะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวงัผลให้ผู้รบัสารเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทศันคติ และพฤติกรรมในการยอมรบัสารนัน้ นอกจากนี้ยงัเป็นวธิทีี่ช่วยให้ผู้รบัสารมคีวามเขา้ใจสารได้ชดัเจนและ
ตดัสนิใจรบัสารไดอ้ย่างมัน่ใจยิง่ขึน้อกีดว้ย 
  7.3  ดา้นสื่อเฉพาะกจิ การรบัรูด้้านสื่อเฉพาะกจิโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการ
เขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัต ์กบับรกิาร ขสมก. เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เน่ืองจากการรบัรูผ้่านทางดา้นสื่อเฉพาะกจิ เป็นวธิีทีส่ามารถกระตุ้นผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดโ้ดยวธิกีารใชส้ื่อต่างๆ 
เช่นสื่อสิง่พมิพ ์หรอืการท ากจิกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจ  อนัจะส่งผลต่อการอยากเขา้ร่วม
โครงการต่อ ความพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  นพดล ทนงรตัน์ 
(2548) ทีท่ าการศกึษาเรื่องการรบัรูส้ ือ่เฉพาะกจิของธุรกจิระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อการจดจ าไดข้องผูบ้รโิภคในอ าเภอ
เมือง จังหวดัขอนแก่น พบว่าการเปิดรับตัวกระตุ้นที่เป็นสื่อเฉพาะกิจมีความสมัพันธ์ในทางบวกกบัความสนใจ              
ในตวักระตุน้ทีเ่ป็นสือ่เฉพาะกจิ กล่าวคอืการเปิดรบัตวักระตุ้นทีเ่ป็นสื่อเฉพาะกจิแปรตามกนักบัความสนใจ หากมกีาร
เปิดรบัตวักระตุน้ทีเ่ป็นสือ่เฉพาะกจิในระดบัสงู คอืมคีวามบ่อยในการเปิดรบัสงู กจ็ะมคีวามสนใจในระดบัสงูตามไปดว้ย 
 สมมติฐานท่ี 8 คุณภาพการบรกิารของโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ไดแ้ก่ ลกัษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความเชื่อมัน่ไว้วางใจ และการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า                   
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัต ์กบับรกิาร ขสมก. 
  8.1  ด้านลกัษณะทางกายภาพ คุณภาพการบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัต์กบับรกิาร ขสมก. โดยรวมเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลางมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เนื่องมาจากลกัษณะทางกายภาพปรากฏใหเ้หน็ถงึสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ สถานที ่เครื่องมอือุปกรณ์ บุคลากรและการใชส้ญัลกัษณ์หรอืเอกสารทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารให้
ผูร้บับรกิารไดส้มัผสั อนัจะสง่ผลต่อการอยากเขา้ร่วมโครงการต่อ ความพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคล
อื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุษณีย ์ฝา่ยอุปปละ (2546) ทีท่ าการศกึษาเรื่องการด าเนินงานพฒันาคุณภาพบรกิาร
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พยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น พบว่าลักษณะทางกายภาพ คือความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibles) เน่ืองจากคุณภาพของการบรกิารถูกประเมนิโดยการเปรยีบเทยีบบรกิารทีค่าดหวงั กบับรกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
ไดร้บัจรงิ บรกิารทีเ่สนอออกมาเป็นรปูธรรมจะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึบรกิารนัน้ๆ ไดช้ดัเจนและง่ายยิง่ขึน้ เช่น การที่
ทางโครงการมสีถานทีต่ัง้โครงการทีใ่หญ่โต หรหูรา มเีครื่องมอืเครื่องใชท้ีท่นัสมยัราคาแพงรวมทัง้ราคาของบรกิารนัน้ๆ
ด้วย ในบางครัง้ก็สามารถท าให้ผู้ใช้บริการรู้สกึว่าได้รับบริการที่ดีกว่าแม้จะได้รบัการบริการเช่นเดิม นอกจากนี้                 
ยงัรวมถงึการใชร้อยยิม้เพื่อเป็นสือ่ และความมอีธัยาศยัไมตร ีเป็นตน้ 
  8.2  ด้านความน่าเช่ือถือ คุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
พฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์ กบับรกิาร ขสมก. โดยรวมเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบั             
ปานกลางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องมาจากการให้บริการที่ตรงกบัสญัญาที่ให้ไว้กับผู้รบับริการ และ
ผูร้บับรกิารไดร้บัการบรกิารทีถู่กตอ้งเหมาะสม จะท าใหผู้้รบับรกิารรูส้กึว่าบรกิารทีไ่ดร้บันัน้มคีวามน่าเชื่อถอืสามารถให้
ความไวว้างใจได ้อนัจะสง่ผลต่อการอยากเขา้ร่วมโครงการต่อ ความพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกรยีงศกัดิ ์นาราศร ี(2548) ทีท่ าการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารตามความคาดหวงั
และการรบัรู้ของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงที่มารบับริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จ             
พระยุพราชหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ พบว่าความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได ้(Reliability) คอืความสามารถ
ในการให้บริการนัน้ตรงกบัสญัญาที่ให้ไว้กบัผู้รบับริการ บริการที่ให้ทุกครัง้มีความถูกต้องเหมาะสม และมีความ
สม ่าเสมอในทุกครัง้ของบรกิารทีจ่ะท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่าบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามน่าเชื่อถอื สามารถไวว้างใจได้ 
  8.3  ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง  คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือโดยรวม             
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับริการ ขสมก. โดยรวมเป็นไป              
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องมาจากความรวดเรว็ในการตอบสนองคอื 
ความพร้อมและความเตม็ใจที่จะใหบ้รกิาร โดยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารได้อย่างรวดเรว็  
ท าใหผู้ร้บับรกิารสามารถเขา้รบับรกิารไดง้่ายและไดร้บัความสะดวกจากการมาใชบ้รกิาร สามารถกระจายการใหบ้รกิาร
ออกไปอย่างรวดเรว็ ทัว่ถงึ และไม่ตอ้งรอนาน อนัจะสง่ผลต่อการอยากเขา้ร่วมโครงการต่อ ความพงึพอใจต่อโครงการ 
และการแนะน าต่อบุคคลอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร นภาโชต ิ(2552) ทีท่ าการศกึษาเรื่องความพงึพอใจ
การบรกิารระงบัความรู้สกึตามการรบัรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พบว่า การตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิารคอื ความพรอ้มและความเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่าง
ทันท่วงทีที่ผู้ร ับบริการสามารถเข้ารับบริการ และได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ รวมทัง้ต้องกระจาย              
การใหบ้รกิารไปอย่างทัว่ถงึ รวดเรว็ และไม่ตอ้งรอนาน 
  8.4  ด้านความเช่ือมัน่ไว้วางใจได้ คุณภาพการบริการด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจได้โดยรวม              
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์ กบับรกิาร ขสมก. โดยรวมเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องมาจากความเชื่อมัน่ไวว้างใจไดค้อื การทีผู่ใ้ห้
บรกิารมทีกัษะความรูค้วามสามารถส าหรบัการใหบ้รกิาร และตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารดว้ยกริยิาท่าทาง
ทีส่ภุาพ และมมีารยาทในการใหบ้รกิาร ซึง่จะท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความไวว้างใจว่าจะไดร้บัการบรกิารทีด่ทีีสุ่ด อนัจะ
สง่ผลต่อการอยากเขา้ร่วมโครงการต่อ ความพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ นวสิาข ์นนทะน า (2548) ที่ท าการศกึษาเรื่องคุณภาพบรกิารและความพงึพอใจของผู้ป่วยต่องานบรกิารเภสชั
กรรมผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูม ิพบว่าการใหค้วามเชื่อมัน่แก่ผูร้บับรกิารคอื ผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะ
ความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร และตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารดว้ยความสภุาพ มกีริยิาท่าทาง และ
มารยาทที่ดใีนการให้บรกิาร สามารถที่จะท าให้ผู้รบับรกิารเกดิความไว้วางใจและเกดิความมัน่ใจว่าจะได้รบับรกิาร             
ทีด่ทีีส่ดุ 
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  8.5  ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า คุณภาพการบริการด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าโดยรวม            
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์ กบับรกิาร ขสมก. โดยรวมเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองมาจากการเขา้ถงึจติใจของลกูคา้คอื การทีผู่ใ้ห้
บริการมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี มีการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกบัลูกค้า มีความเอาใจใส่ต่อความต้องการของ
ผูร้บับรกิาร ตลอดจนความช่วยเหลอืของพนักงานทีม่ต่ีอผูร้บับรกิาร ซึง่จะท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความประทบัใจ อนัจะ
สง่ผลต่อการอยากเขา้ร่วมโครงการต่อ ความพงึพอใจต่อโครงการ และการแนะน าต่อบุคคลอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ไพเราะ คลองนาวงั (2543) ทีท่ าการศกึษาเรื่องคุณภาพบรกิารพยาบาลตามความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูป้่วย
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัชยัภูม ิกล่าวว่าถ้าพยาบาลรบัฟงัผู้ป่วย ผูป้่วยกจ็ะบอกความต้องการใหท้ราบ แต่มผีูป้่วย
หลายคนทีไ่ม่ไดร้บัความสนใจในการฟงั พยาบาลจงึไม่สามารถเขา้ถงึความต้องการของผูป้่วยอย่างแทจ้รงิ พยาบาล
จะตอ้งมศีลิปะในการฟงั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะพยาบาลใหบ้รกิารโดยไม่ค านึงถงึความรูส้กึปญัหา ความตอ้งการและสนใจ
สอบถามปญัหาของผู้รบับริการ งานบริการจึงควรเข้าใจในความรู้สกึและความแตกต่างของผู้รบับริการแต่ละคน              
ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัไดถู้กตอ้งเหมาะสม ใชภ้าษาทีผู่ร้บับรกิารเขา้ใจง่าย กริยิาท่าทางมหีน้าทีแ่สดงออก
ถงึความอ่อนโยนเป็นมติร สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรท าการวจิยัเจาะกลุ่มตวัอย่างแนวโน้มพฤติกรรมการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร 
ขสมก. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย าขึ้น สามารถน าผลการวิจยัที่แตกต่างกันมาท าการศึกษาเปรียบเทียบอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการ และเพื่อเป็นการพฒันาประสทิธภิาพของโครงการใหด้ยีิง่ขึน้ 
 2.  ควรท าการวจิยั ดา้นความพงึพอใจด้านคุณภาพในการใหบ้รกิาร และดา้นส่วนประสมการตลาดทีม่ต่ีอ
โครงการครอบครวัสขุสนัตก์บับรกิาร ขสมก. มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุสนัต์
กบับรกิาร ขสมก. เพื่อน าผลการศกึษาวจิยัครัง้นี้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาทัง้ในดา้นบุคลากร ดา้น
คุณภาพในการใหบ้รกิาร และดา้นสว่นประสมการตลาดเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 3.  การวิจยัครัง้ต่อไปผู้วิจยัควรลงในรายละเอียดของส่วนงานหรือแผนกในการสร้างการรบัรู้ และการ
ให้บริการให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดในส่วนงานย่อยต่างๆ ของทางโครงการ เพื่อที่จะ
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวจิยัไปปรบัปรุงและพฒันาได้อย่างถูกต้องแม่นย า ซึ่งในการท าวิจยัครัง้นี้มุ่งเน้นใน
ภาพรวมมากเกนิไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา                         
รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื เสยีสละเวลาอนัมีค่า ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ                 
อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผู้วจิยั ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว ้            
ณ โอกาสนี้ดว้ย 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีใ่ห้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการพจิารณาเคา้โครง
สารนิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั เพื่อใหง้านวจิยันี้มคีุณภาพและ
ออกมาสมบรูณ์ 
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 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ในโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ และใหค้วามช่วยเหลอื
แก่ผูว้จิยั รวมถงึเจา้หน้าทีใ่นโครงการทุกท่านทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืและประสานงานต่างๆ ทีท่ าใหง้านวจิยัออกมา
เสรจ็สมบรูณ์ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และญาตพิี่น้อง ที่เป็นก าลงัใจและคอยใหค้วามช่วยเหลอื รวมถงึการ
สนบัสนุนในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดตีลอดมา 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูใ้ชบ้รกิารโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก. ทีใ่หค้วามร่วมมอืและเสยีสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา เพื่อการท าวจิยัครัง้นี้ 
 ท้ายสุดน้ีผู้วจิยัหวงัว่าสารนิพนธ์ฉบบันี้จะเป็นแนวทางที่มปีระโยชน์ต่อโครงการ ในการปรบัปรุงและพฒันา
โครงการให้มปีระสทิธภิาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิง่ขึน้ รวมถงึอาจเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้สนใจ            
ที่จะศกึษาในเรื่องการรบัรู้ คุณภาพการบรกิาร และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บรโิภค ต่อโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบั
บรกิารขนสง่มวลชนกรุงเทพ ในอนาคต 
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