
 

1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ความพึงพอใจในคณุภาพการให้บริการของบริษทัซอฟตแ์วรก์ารลงทนุแห่งหน่ึง 
CUSTOMER SATISFACTION WITH THE CUSTOMER SERVICE 

QUALITY OF A SOFTWARE COMPANY 

 
        สมศกัดิ ์เอีย่มกอง1 

สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล2 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาถึงความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของบรษิัทซอฟต์แวร์การลงทุนแห่งหนึ่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานที่เคยใช้บริการของบริษัทซอฟต์แวร์การลงทุนแห่งหนึ่ง จ านวนทัง้สิ้น               
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ F-test, One-Way analysis และ 
Pearson Product Moment Correlation จากการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 
26 - 35 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประเภทของธุรกจิส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย ์ประเภทของฟ ัง่กช์ัน่ทีใ่ชง้าน
ตราสารทุน แผนกที่ใช้งาน Front Office ในส่วนของการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม                    
ให้ความส าคญักบัด้านการให้ความมัน่ใจ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านสิง่ที่
สมัผัสได้ และด้านการเอาใจใส่ ตามล าดับ ทางด้านของความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจ               
ด้านการบริการอย่างทันเวลา มากที่สุด รองลงมาคือ การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างสม ่าเสมอ            
การใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีม และการบรกิารทีม่กีารปรบัปรุงคุณภาพอยู่เสมอ น้อยทีส่ดุ ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ 
และประเภทของธุรกิจ มคีวามพึงพอใจต่อการใช้บรกิารที่แตกต่างกนั ในส่วนของการรบัรูใ้นคุณภาพการให้บรกิาร 
ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูคุ้ณภาพการใหบ้รกิารในดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการ
ใหค้วามมัน่ใจ ดา้นการเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดียวกนักบัความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยรวม              
มรีะดบัความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู 
 
ค าส าคญั: บรษิทัซอฟตแ์วร ์ประเภทของฟงักช์ัน่ ฝา่ยการลงทุน  
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ABSTRACT 
 

The objective of this research thesis is to analyze the influential factors on customers satisfaction on 
the quality of the services of a software company (Service quality satisfaction). The samples in this research 
thesis included four hundred customers who experienced using the investment software create by this 
company. The questionnaire were used as a tool to collect data from software customers. The analytical and 
statistic indicators, including percentage, mean, standard deviation, independent sample t Test and Pearson’s 
correlation were used to analyze the data. The results of the research showed that, the demographic data of 
most software users were female, age between twenty-six and thirty-five years old. The most common 
educational degree was a bachelor’s degree. The majority of the business owned by banked in the private 
sector. The most commonly used function in the software was equity. The front office sector was the main 
user sector of software. The service satisfaction of customer were correlated in the same direction with all 
five aspects of service quality perception. Among the five aspects service quality perception, Customer 
interested the most is Assurance followed by Reliability, Responsiveness; Tangibles; Empathy respectively.  
On the aspect of the service satisfaction of customer, The customer were satisfied in responsiveness the 
most then Service Adequacy; Service regularity; Service Equality and Service Quality improvement 
respectively.  
  The results of the hypothesis testing showed that the demographic data of customers, such as age 
range, and business type had different levels of service satisfaction with a 0.05 statistical significance. The 
service satisfaction of customers were correlated in the same direction with all five aspects of service quality 
perception, including the following: Assurance; Reliability; Responsiveness; Tangibles; Empathy respectively.  
All five correlations were at a moderately high level.  
 
Keywords: The Software Company, Function Type, Department, Front Office 
 
บทน า 

เน่ืองจากปจัจุบันน้ีตลาดการเงินมีความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางและ            
การเจรญิเติบโตของเศรษฐกจิไทย เป็นศูนย์กลางของการท าธุรกรรมเพื่อการกู้ยมืและการลงทุน ซึ่งเงนิที่หมุนเวยีน              
อยู่ในระบบการเงนิจะถูกน าไปใช้เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์กบักิจกรรมทางเศรษฐกจิ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ             
ในประเทศไทยตลาดการเงนิสามารถแบ่งตามวตัถุประสงค์ รูปแบบของการท าธุรกรรม หรอืประเภทของหลกัทรพัย์              
ในการท าธุรกรรมได้ โดยคุณสมบตัิดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์ และเชื่อมโยงอย่างใกลช้ดิ ตลาดทุนจงึเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคญัต่อเศรษฐกจิเพื่อเป็นแหล่งการระดมทุนและการลงทุนระยะยาวทีม่ากกว่า 1 ปีขึน้ไป โดยสามารถแบ่งย่อย
ไดอ้กีตามประเภทของตราสาร หรอืสทิธทิีผู่ล้งทุนไดร้บั คอื ตลาดตราสารทุน เป็นช่องทางการระดมทุนของภาคธุรกจิ
ผ่านการออกจ าหน่ายหุ้นสามญั โดยผู้ลงทุนมฐีานะเป็นเจ้าของ และตลาดตราสารหนี้ ซึ่งผู้ลงทุนมฐีานะเป็นเจ้าหนี้  
โดยตราสารทีใ่ชซ้ือ้ขายแลกเปลีย่นมทีัง้พนัธบตัรรฐับาลทีภ่าครฐัเป็นผูอ้อก และหุน้กูร้ะยะยาวทีภ่าคเอกชนเป็นผูอ้อก 
และด้วยความเตบิโตทางเทคโนโลย ีประกอบกบัธุรกรรมทางการเงนิทีม่คีวามซบัซ้อน และการแข่งขนัที่เพิม่มากขึน้             
ผู้ให้บรกิารซอฟต์แวร์การลงทุนจงึได้พฒันาซอฟต์แวร์ระบบงานบรหิารการลงทุน เพื่อรองรบัธุรกรรมการลงทุนใน   
ตลาดทุน ภายใต้การประยุกต์ใชแ้บบจ าลองทางการเงนิ (Financial Model) ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของตราสารทาง
การเงนิ เช่น ธุรกรรมตราสารหนี้ (Fixed Income) และธุรกรรมตราสารทุน (Equity) นอกจากนี้ระบบยงัสามารถสรา้ง
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แบบจ าลองการลงทุน (Simulation) สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุน และกระจายการลงทุนในสนิทรพัยห์มวดต่างๆ 
รวมไปถงึการออกรายงานทีส่ าคญั 

จากคุณลกัษณะของระบบงานบรหิารเงนิลงทุนดังกล่าวนี้ ท าให้การแข่งขนัด้านระบบงานบรหิารเงนิลงทุน            
ในปจัจุบันมีการแข่งขนัที่สูงในองค์กรทัง้ในประเทศ และต่างประเทศที่น าระบบบริหารการลงทุนมาใช้ในองค์กร                
ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน และบริษทัประกนัชวีติ รวมถงึบรษิทั
ทางด้านการลงทุนเกิดใหม่มีมากขึ้น ซึ่งมีความต้องการใช้ระบบงานบริหารเงินลงทุนมาช่วยมากขึ้นเป็นล าดับ               
มทีัง้โปรแกรมระบบงาน ซึ่งรองรบัการปฏบิตัิงานของฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งส าหรบัการบรหิารการลงทุนที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่า             
จะเป็นฝ่ายคา้หลกัทรพัย ์(Front Office) มหีน้าทีใ่นการส่งค าสัง่ซือ้ขายตามโมเดล สดัสว่นการลงทุนตามนโยบายของ
กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเลี้ยงชพี อกีทัง้สามารถคดักรองหลกัทรพัย์ และราคา               
ทีเ่หมาะสมส าหรบัหลกัทรพัย์ในแต่ละกลุ่ม ฝ่ายปฏบิตักิารลงทุน (Back Office) มหีน้าที่ในการรบัรายการที่ไดย้นืยนั
จากฝา่ยคา้หลกัทรพัย ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งค านวณตราสารทางการเงนิทีถ่กูตอ้งตามหลกัการตรวจสอบ รายการ
สิทธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์ ส่งรายการที่ได้รับการยืนยันให้กับภายนอก ฝ่ายควบคุมและก ากับดูแล 
(Compliance) มหีน้าที่ในการก าหนดกฎเกณฑ์ทางด้านการลงทุนให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของภาครฐั และองค์กร             
ซึง่สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปไดโ้ดยสะดวกทนักบัเวลาในการปฏบิตังิานขององคก์ร 

ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจ ัยจึงต้องการที่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงความพึงพอใจในคุณภาพ            
การให้บรกิารของบรษิัทซอฟต์แวรก์ารลงทุนแห่งหน่ึง ว่ามปีจัจยัใดที่จะท าให้ลูกค้าของผู้ให้บรกิารซอฟต์แวรร์ะบบ
ดงักล่าว เกิดความพึงพอใจ โดยผู้วิจยัได้ใช้แบบจ าลองปจัจยัชี้วดัคุณภาพของบรกิาร (SERVQUAL Model) ของ               
พาราสุรามาน ไซแธมอล และ แบรี่  โดยแยกการรบัรู้คุณภาพบริการออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผัสได ้            
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ใจ ด้านความเอาใจใส่ และความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่ง เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อศกึษาขอ้มูลปจัจยัด้านบุคคลขององค์กร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประเภทของธุรกจิ
ประเภทของฟงัก์ชัน่ที่ใชง้าน แผนกที่ใช้งาน ที่มผีลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของบรษิัทซอฟต์แวร์             
การลงทุนแห่งหนึ่ง 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูใ้นดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ทีม่ผีลกบัความพงึพอใจในคุณภาพ
การใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่ง 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. เพศของผู้ใช้บรกิารที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของบรษิัทซอฟต์แวร์            
การลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

2. อายุของผู้ใช้บรกิารที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของบรษิัทซอฟต์แวร์            
การลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

3. ระดบัการศกึษาของผู้ใช้บรกิารที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของบรษิัท
ซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

4. ประเภทของธุรกจิของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทั
ซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

5. ประเภทของฟงัชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทั
ซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 



4 
 

  

6. แผนกทีใช้งานแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัทซอฟต์แวร์                     
การลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

7. การรบัรูใ้นดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทั
ซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่ง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องด้านประชากรศาสตร ์
แนวคดิทฤษฎีดา้นประชากรศาสตรเ์ชื่อว่า คนที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤติกรรม

ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ดังนัน้นักวิชาการบางกลุ่มจึงเชื่อว่า พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลที่มีลักษณะ                 
ทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั จงึน่าจะแตกต่างกนัดว้ย เน่ืองจากบุคคลทีอ่ยู่ในแต่ละกลุ่ม ประชากรย่อมจะมกีจิกรรม 
และการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั 

พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312 – 315) ไดใ้หค้วามหมายของประชากรศาสตรไ์วด้งันี้ “ลกัษณะของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตร์” 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ขนาดครอบครวั สถานะภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษาเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะ
ทีล่กัษณะดา้นจติวทิยา และสงัคมวฒันธรรม ช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มลูดา้น
ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่นๆ 
ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัม ีดงันี้  

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่มอีายุผู้บรโิภคแตกต่างกนั 
นักการตลาดจงึใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้หา
ความตอ้งการของสว่นตลาด (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นกัการตลาดควรตอ้งศกึษาตวัแปรนี้อย่างรอบคอบ 
เพราะในปจัจุบันน้ีตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ            
มสีาเหตุมาจากสตรทีีท่ างานมมีากขึน้  

3. ลกัษณะครอบครวั (Martial status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัมลีกัษณะครอบครวัเป็นลกัษณะเป้าหมายทีส่ าคญั
ของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยเฉพาะ และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการ
ตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหนึ่ง และยงัสนใจในก ารพิจารณาลกัษณะ              
ด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้าง ด้านสื่อที่จะเกี่ยวขอ้งกบัผู้ตดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์
การตลาดใหเ้หมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, education and occupation) เป็นตัวที่ส าคัญในการก าหนด               
ส่วนครองตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายได้                
ปานกลาง และมรีายได้ต ่าจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปญัหาที่ส าคญัในการแบ่งส่วนครองตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้
อย่างเดยีวก็คอื รายได้จะเป็นตวัชี้การมหีรอืไม่มีความสามารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซื้อสนิค้า               
ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อย
มาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ  เพื่อให้การก าหนด
เป้าหมายได้ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายได้สงูที่อายุต่างๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกบัเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ที่นิยม             
ใชก้นัมากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัอายุ และอาชพีร่วมกนั 
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แนวความคิดเรือ่งการรบัรูใ้นด้านคณุภาพการให้บริการ 
คุณภาพการใหบ้รกิาร (Service quality) คอื สิง่ส าคญัในการสรา้งความแตกต่างของธุรกจิการใหบ้รกิาร คอื 

การรกัษาระดบัการให้บรกิารที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการให้บรกิารตามลูกค้าคาดหวงัไว้ขอ้มูลต่างๆ 
เกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิารทีล่กูคา้ตอ้งการ จะไดจ้ากประสบการณ์ในอดตี จากการพดูปากต่อปาก จากการโฆษณา
ของธุรกจิให้บรกิารลูกค้าจะพอใจถ้าเขาไดร้บัในสิง่ที่เขาต้องการ (What) เมื่อเขามคีวามต้องการ (What) ณ สถานที ่            
ที่ เขาต้องการ (Where) ในรูปแบบที่ต้องการ (How) ผู้ ให้บริการจะต้องท าการวิจัย เพื่ อให้ทราบถึงเกณฑ์                 
การตัดสนิใจซื้อบริการของลูกค้าโดยทัว่ไปไม่ว่าธุรกิจแบบใดก็ตามลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้พิจารณาถึงคุณภาพ            
ของการใหบ้รกิาร 

กรอนรูส (GronRoos. 1990) กล่าวว่า การรบัรู้คุณภาพการบรกิารประกอบได้ด้วย 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ
ทางด้านเทคนิคหรอืผลที่ได้ และลกัษณะตามหน้าที่หรอืความสมัพนัธ์ของกระบวนการ โดยที่คุณภาพด้านเทคนิค              
เป็นการพจิารณาเกี่ยวกบัผูใ้หบ้รกิารจะใชเ้ทคนิคอะไรทีจ่ะท าใหลู้กคา้ทีเ่ขา้มาใช้บรกิารเกดิความพงึพอใจตามความ
ต้องการพื้นฐาน การรบัรูคุ้ณภาพที่เกดิขึน้เมื่อความคาดหวงัของลูกค้าตรงกบัการรบัรูท้ี่ได้รบัประสบการณ์ที่ผ่านมา  
ถ้าความคาดหวงัของลูกคา้ต่อการบรกิาร สนิคา้ หรอืบรกิารนัน้จะสงู โดยทีค่าดหวงัต่อการบรกิาร สนิคา้ หรอืบรกิาร
นัน้จะสงู โดยทีค่วามคาดหวงัต่อคุณภาพจะไดร้บัอทิธพิลจากการสือ่สารทางตลาด การสือ่สารปากต่อปาก ภาพลกัษณ์
ขององคก์ร และความต้องการของลูกคา้เอง สว่นลกัษณะตามหน้าทีจ่ะเป็นการพจิารณาจากผูท้ีใ่หบ้รกิารจะท าอย่างไร
ใหบ้รกิารดเีท่ากบัการรบัรูจ้ากประสบการณ์ของลกูคา้ทีผ่่านมา 

กรอนรสู (GronRoos. 1990) ไดก้ล่าวถงึเงื่อนไขการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของลกูคา้ม ี6 ประการดงันี้ 
1. ความเป็นมืออาชพี และทกัษะในการบรกิาร ลูกค้าจะได้รบัคุณภาพในการบรกิารที่ดใีนเมื่อผู้ให้บรกิาร              

มคีวามรูท้กัษะในการแกป้ญัหาอย่างมอือาชพี 
2. ทศันคตแิละพฤตกิรรม เป็นความรูส้กึของลูกคา้ต่อพนกังานบรกิาร พจิารณาเกีย่วกบัความเอาใจใส่ในการ

แกป้ญัหาดว้ยความเตม็ใจในทนัท ี
3. การเขา้ถงึบรกิารง่ายและมคีวามยดืหยุ่น ลูกคา้จะพจิารณาจากผูใ้หบ้รกิารประกอบไปดว้ยสถานที ่ชัว่โมง

การท างาน ตวัพนักงาน และระบบการท างานได้ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการเขา้ถึงรวมถึงมกีารเตรยีมปรบัการบรกิาร              
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

4. ความไว้วางใจและความซื่อสตัย์ของผู้ให้บรกิาร ลูกค้าจะรู้ว่าเมื่อใดกต็ามที่มกีารตกลงในการใช้บรกิาร
เกดิขึน้ สามารถที่จะไว้ใจผู้บรกิารได้โดยพนักงานจะท าตามสญัญาที่ตกลงไว้ซึ่งถือว่าเป็นสิง่ที่ลูกค้าให้ความสนใจ             
เป็นพเิศษ 

5. การชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวัง               
ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลกูคา้อย่างทนัท ี

6. ความมีชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ลูกค้ามักเชื่อว่าการให้บริการของผู้ให้บริการสามารถเชื่อถือได้และ
เหมาะสมกบัคุณค่าของเงนิทีจ่่ายไป 

พาราสุรามาน ไซแธมอล และ แบรี่ (Parasuraman, Ziethaml; & Berry. 1985) ได้พัฒนาเครื่องมือบ่งชี้
คุณภาพ “SERVQUAL” ซึง่เป็นปจัจยัชีว้ดัคุณภาพของบรกิารที่ผูใ้ชบ้รกิารได้รบันัน้ๆ ขึน้อยู่กบัการรบัรูอ้งคป์ระกอบ  
5 ดา้น ทีเ่รยีกว่า RATER ซึง่ประกอบดว้ย 22 รายการ ดงัต่อไปนี้ 

1.ความน่าเชื่อถือ (R: Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามการสื่อสารที่น าเสนอแก่ลูกค้า                 
งานบรกิารที่มอบให้แก่ลูกค้าทุกครัง้ต้องมคีวามถูกต้องเหมาะสม และมคีวามสม ่าเสมอ ที่สามารถสรา้งความเชื่อถือ
ไวว้างใจจากลกูคา้ ประกอบดว้ย 

   1.1 ความสามารถดา้นการแกไ้ขปญัหาของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
     1.2 การเกบ็รกัษาขอ้มลูของพนกังาน และ การน าขอ้มลูมาใชใ้นการใหบ้รกิาร 
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     1.3 การใหบ้รกิารเป็นไปอย่างถูกตอ้งทุกครัง้ 
   1.4 กระบวนการ หรอืค าแนะน าทีไ่ดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ 
   1.5 มกีารส ารวจความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ 
2. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (A: Assurance) หมายถงึ การบรกิารจากพนกังานทีม่คีวามรู ้ 

ความสามารถ ทกัษะในการท างาน การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีสามารถท าใหล้กูคา้
เกดิความเชื่อถอื และสรา้งความมัน่ใจว่าลกูคา้จะไดร้บับรกิารทีด่ ีประกอบดว้ย 

   2.1 ความรูค้วามสามารถของพนกังานในการอธบิายประเดน็ขอ้สงสยัใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี 
   2.2 การสร้างความเชื่อมัน่การใช้บริการของพนักงานในความรู้ความสามารถด้านธุรกิจการลงทุนของ

เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
   2.3 การมมีารยาทและความสภุาพของพนกังาน 
3. สิ่งที่สมัผสัได้ (T: Tangibles) หมายถึง งานบรกิารควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสมัผสัจบัต้องได ้               

มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และบุคคลในการติดต่อสื่อสารกับ              
ลกูคา้นัน้ ช่วยใหล้กูคา้รบัรูว้่าพนกังานมคีวามตัง้ใจใหบ้รกิารเหน็ภาพไดช้ดัเจน ประกอบดว้ย 

   3.1 การแต่งกายของเจา้หน้าที ่
   3.2 สามารถตดิต่อไดทุ้กช่วงเวลา 

    3.3 ช่องทางการตดิต่อหลากหลาย 
   3.4 แจง้ขา่วสารเผยแพร่ใหท้ราบสม ่าเสมอ 
4. ความเอาใจใส่ (E: Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้บรกิารแก่ลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และ              

ใหค้วามสนใจแก่ผูม้าใชบ้รกิาร ประกอบดว้ย 
   4.1 การใหค้วามสนใจ และเอาใจใสล่กูคา้ในพนกังานแต่ละคน 
   4.2 เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารลกูคา้อย่างเท่าเทยีมกนั 
   4.3 ความสามารถในการเขา้ใจในความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอย่างชดัเจน 
5. การตอบสนองลูกค้า (R: Responsive) หมายถึง พนักงานมหีน้าที่ให้บรกิารลูกค้าด้วยความเต็มใจ และ             

มคีวามพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื หรอืใหบ้รกิารลกูคา้ทนัท ีลกูคา้ไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ ประกอบดว้ย 
   5.1 มรีะบบรบัแจง้ปญัหาช่วยใหไ้ดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ 
   5.2 ความพรอ้มของพนกังานในการใหค้ าแนะน าแก่ลกูคา้ 
   5.3 ความรวดเรว็ในการท างานของพนกังาน 
   5.4 ความพรอ้มของพนกังานในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทนัททีีล่กูคา้ตอ้งการ 
แนวคิดเรือ่งความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 
สาโรช ไสยสมบตั ิ(2534) ไดก้ล่าวถงึปจัจยัทีส่ าคญัของความพงึพอใจ ดงัน้ี ความพงึพอใจเป็นปจัจยัทีส่ าคญั

ประการหนึ่งที่ช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกบัการให้บรกิาร นอกจากนี้
ผูร้บับรกิารจะด าเนินการใหผู้ท้ างานเกดิความพงึพอใจในการท างาน และยงัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการทีจ่ะท าใหผู้ท้ีม่า
ใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจดว้ยเพราะความเจรญิกา้วหน้าของงานบรกิาร ปจัจยัทีส่ าคญัประการหน่ึงเป็นตวับ่งชีก้ ็คอื 
จ านวนผูท้ีม่าใชบ้รกิาร ดงันัน้ ผูบ้รกิารทีช่าญฉลาดจงึควรอย่างยิง่ทีจ่ะศกึษาใหล้กึซึง้ถงึปจัจยั และองคป์ระกอบต่างๆ 
ทีจ่ะท าใหเ้กดิความพงึพอใจทัง้ผูป้ฏบิตังิาน และผูท้ีม่าใชบ้รกิาร เพื่อทีจ่ะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารองคก์ารใหม้ี
ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 
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อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546: 37) ไดก้ล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึพงึพอใจ หรอื ผดิหวงัอนัเกดิจากการ
เปรยีบเทยีบผลหรอืการปฏบิตัขิองผลติภณัฑ์กบัความคาดหวงัของเขา ถ้าการปฏบิตัิงานของผลติภณัฑ์ไม่ถงึความ
คาดหมายของลกูคา้ไม่พอใจ การปฏบิตังิานเท่ากบัความคาดหมายลกูคา้กจ็ะพอใจ ถา้การปฏบิตังิานสงูเกนิกว่าความ
คาดหมายลกูคา้กจ็ะพอใจ 

ข้อมูลเก่ียวกบัซอฟตแ์วรร์ะบบบริหารการลงทุน 
ซอฟต์แวร์ระบบบรหิารการลงทุน เป็นระบบที่รองรบัธุรกรรมการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนชนิด

ต่างๆ ภายใตก้ารประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองทางการเงนิ (Financial Model) ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการลงทุนของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ระบบงานยงัสามารถสร้างแบบจ าลองการลงทุน (Simulation) ที่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุน 
และกระจายการลงทุนในสนิทรพัย์หมวดต่างๆ จากลกัษณะการท างานของระบบดงักล่าวนี้เป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนการท างานของฝ่าย Front Office, Middle Office และ Back Office รวมถึงส่วน Risk Management ให้เกดิ
ประสทิธิภาพ และสามารถบรหิารขอ้มูลได้อย่างเป็นระบบ การท างานระบบแบ่งเป็นขัน้ตอนการใช้งานของระบบฯ 
ได้แก่ฝ่าย Front Office, Middle Office, Back Office, Enquiry & Report, Import และ Administration ระบบงาน
บริหารการลงทุน แม้ว่าจะเป็นระบบส าหรบับริหารทางการเงินขนาดใหญ่ แต่ลกัษณะการใช้งานจะสะดวกสบาย               
การท างานของระบบอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบ และลักษณะงานในแต่ละส่วน ภายใต้บทบาทของผู้ที่ท าหน้าที่
รบัผดิชอบดา้นบรหิารการลงทุน ขัน้ตอนการใชง้านของแต่ละส่วนดงักล่าวนี้จะต่างกนัไปตามสทิธ ิและการท างานของ
แต่ละ User ในการสรา้งขอ้มูลจ าเป็นต้องมขีอ้มูลพื้นฐานเบือ้งต้นก่อนที่จะสรา้งขอ้มูลหลกั ในขอ้มูลพืน้ฐานดงักล่าวนี้
บางสว่นระบบกม็กีารสรา้งไวใ้หก้่อนแลว้ บางสว่นกต็อ้งสรา้งขึน้มาเอง โดยรายละเอยีดในการสรา้งขอ้มลูแต่ละประเภท
ตามทีจ่ะกล่าวถงึจะต้องสรา้งขอ้มูลเฉพาะ ส่วนของขอ้มลูส าคญัทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการก าหนดเพื่อสรา้งขอ้มูลทีเ่กดิขึน้
ต่อเน่ือง แต่ในหน้าจอมชี่องให้กรอกรายละเอยีดจะเป็นขอ้มูลรายละเอยีดเสรมิเพื่อให้เกดิความสมบูรณ์  อกีทัง้ผูใ้ชย้งั
สามารถเข้ามาดูรายละเอียดย้อนหลังได้ในอนาคต ได้แก่ การป้อนข้อมูลค าสัง่ซื้อขาย การท ารายการซื้อขาย                
การท า Simulation การค านวณราคา และการตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงั เป็นตน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ พนักงานที่เคยใช้บริการของบริษัทซอฟต์แวร์การลงทุนแห่งหนึ่ง                 

โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและสตูรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อมัน่ที่ร้อยละ 95 (กัลยา วานิชย์บัญชา . 2549: 74) จะได ้                  
กลุ่มตวัอย่างที่มีขนาด 385 คน และเพื่อป้องกนัแบบสอบถามที่เกิดความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามของ            
กลุ่มตวัอย่างซึง่สง่ผลต่อความน่าเชื่อถอืของงานวจิยั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึรวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 คน  

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัได้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึง่ประกอบไปด้วยค าถาม               

3 ส่วน ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามที่ใช้วัดการรับรู้ด้านคุณภาพ                 
ของการใหบ้รกิาร และค าถามวดัระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร ไดน้ าแบบสอบถามที่ ไดไ้ปทดลองใช ้(Try Out) 
กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 40 ตัวอย่าง และน าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  
2546: 449) ซึ่งได้ค่าแอลฟาของแบบสอบถามการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บรกิาร 5 ด้าน ดงันี้ ด้านสิง่ที่สมัผสัได ้
เท่ากบั .778 ด้านความน่าเชื่อถอื เท่ากบั .877 ด้านการตอบสนอง เท่ากบั .897 ด้านการใหค้วามมัน่ใจ เท่ากบั .842 
ดา้นการเอาใจใส ่เท่ากบั .887 ตามล าดบั ซึง่ค่าอลัฟาทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม 
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ผลการวิจยั 
1. ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุอยู่ในช่วง 26 ปี – 35 ปี 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ตราสารทุน (Equity) และแผนก Front Office จากสมมตฐิานการวจิยั 
พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์เกือบทุกด้านที่ประกอบด้วย อายุ  และประเภทของธุรกิจ มีผลต่อความพึงพอใจ                  
ในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่ง 

2. ขอ้มูลดา้นความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจอย่างยิง่ในดา้นการ
บรกิารที่มีการปรบัปรุงคุณภาพอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 รองลงมาคอื ด้านการให้บรกิารอย่างเท่าเทียมกนั                 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 ดา้นการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 ดา้นการบรกิารอย่างทนัเวลา และดา้น
การให้บรกิารอย่างเพยีงพอ มีค่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 4.26 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30  

3. ขอ้มูลด้านการรบัรู้ในคุณภาพการให้บรกิาร ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นการเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร 
โดยรวมมรีะดบัความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู 
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ ปจัจยัที่มีผลต่อการรบัรู้ในคุณภาพการให้บริการมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจ             
ในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่ง สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศของผู้ใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของ
บรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่เพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา จารุวร (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและ
พฤตกิรรมของลกูคา้ต่อการใหบ้รกิารของธนาคารดบีเีอส ไทยทนุ จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ศกึษาเฉพาะ
กรณี สาขาวรจักร พบว่าเพศไม่มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ อาจเนื่องมาจากลักษณะ                     
การใหบ้รกิารมกีารก าหนดกระบวนการ และขัน้ตอนการใชบ้รกิารไวแ้ลว้ จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเพศหญงิ และเพศชายไม่มี
ความแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 อายุของผู้ใช้บรกิารที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
บรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ              
การให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชุติพล เทียนชวลิต  (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ของการรบัรู้
คุณภาพบรกิารกบัความพึงพอใจ และพฤติกรรมการใช้บริการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พบว่า               
ในด้านอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อนัได้แก่ ความถี่                
ในบรกิาร ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บรกิาร และการกลบัมาใช้บริการอีก ในครัง้ต่อไปแตกต่างกนั และงานวิจยัของ                
สภุาพร ชเูดช (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อคอนโดมเินียมของ บรษิทั 
แกรนด ์ยูนิตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั โดยผลการศกึษาพบว่าอายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อคอนโดมเินียม 
ของบรษิัท แกรนด ์ยูนิตี้ ดเิวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นกระบวนการและด้านสถานที่ ดา้นบุคลากรและ
ดา้นราคา ต่อคอนโดมเินียมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ซึง่ดา้นผลติภณัฑ ์
และดา้นบุคลากร ผูซ้ือ้ทีม่อีายุ 20 – 29 ปี มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 3 ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ            
การใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจ                  
ในคุณภาพการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชมกรณ์ จกัรานุรกัษ์ (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ความ
พงึพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ของไทยธนาคารผ่านเครื่อง ATM                
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษา พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มกีารศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใช้
บริการ โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ของไทยธนาคารผ่านเครื่อง ATM ในเขตกรุงเทพมหานคร                    
ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  และงานวจิยัของ นุชล ีโพธวิรากร (2549) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม   
ผู้น า ความพึงพอใจในการท างาน และขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ ย่านถนนราชด าร ิ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อขวญัก าลงัใจในการท างานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

สมมติฐานข้อท่ี 4 ประเภทของธุรกิจของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ                 
การใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า กลุ่มประเภทของธุรกจิของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจ
ในคุณภาพการให้บรกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งในการให้บรกิารของบรษิัทซอฟต์แวร์การลงทุน 
แห่งนี้ ยดึเกณฑก์ารพจิารณาใหบ้รกิารซอฟต์แวรก์บัผูใ้ชบ้รกิารทุกคนตามสทิธทิีผู่ใ้ชบ้รกิารนัน้ๆ ม ีโดยจะยดึตดิกบั
กลุ่มประเภทของธุรกิจของผู้ใช้บรกิารเป็นเกณฑ์หลกัในการพิจารณาการให้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี สุรพล 
พรหมมาพนัธ์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศในปจัจุบนั เขา้มามบีทบาทในองค์กรธุรกจิ และชวีติประจ าวนั
มากขึน้ ดงันัน้บุคคลทีท่ างานดา้นธุรกจิตอ้งน าระบบสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการปฏบิตักิารขององคก์ร เพื่อใหต้รง
กบัเป้าหมาย และช่วยในการจดัการธุรกจิใหอ้งคก์ร ดงันัน้สาหตุทีอ่งคก์รธุรกจิน าเอาระบบสารสนเทศเขา้ไปช่วยในการ
บรหิารงานกนัมากขึน้นัน้มวีตัถุประสงคค์อื เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน เพื่อเพิม่คุณภาพในการบรกิารลกูคา้ เพื่อทีจ่ะ
สามารถสรา้งทางเลอืกในการแขง่ขนั เพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกจิ และเพื่อดงึดดูลกูคา้เอาไว ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 5 ประเภทของฟงัก์ชัน่ที่ใช้งานที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบ้รกิารทีต่่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประเภทของฟงัก์ชัน่ที่ใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ               
ในคุณภาพการให้บรกิารที่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปได้ว่าในการให้บรกิารของ
บรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งนี้ ยดึเกณฑก์ารพจิารณาใหบ้รกิารซอฟตแ์วรต์ามสทิธทิีผู่ใ้ชบ้รกิารแต่ละคนม ีโดยไม่ได้
ยดึตดิกบัประเภทของฟงักช์ัน่ทีใ่ชง้านเป็นเกณฑห์ลกัในการพจิารณาการใหบ้รกิาร ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิารทุกคน กจ็ะไดร้บั
บรกิารตามสทิธทิี่ผู้ใช้บรกิารนัน้ๆมีในซอฟต์แวร์โดยไม่ขึน้กบัประเภทของฟงัก์ชัน่ที่ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎ ี            
บุณชนะ อตัถากร (2538) ไดก้ล่าวไวว้่า ความส าคญัของระบบสารสนเทศ มบีทบาทและความส าคญัอย่างมากต่อธุรกจิ
ท าให้ผู้บรหิารต้องศกึษาเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่นเดยีวกบัศกึษาระบบบญัช ีการเงนิ 
การบริหารงานบุคคล เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของกิจการมีการใช้คอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปในหลายด้านทัง้
กระบวนการผลติ การบรกิารและอื่นๆ ซึ่งต้องมลีกัษณะ มคีวามถูกต้อง ทนัต่อการใช้งาน มคีวามสมบูรณ์  ตรงตาม
ความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System (MIS)) เป็นระบบเกี่ยวกับ             
การจดัการขอ้มลูเพื่อการด าเนินงานขององคก์ร  

สมมติฐานข้อท่ี 6 แผนกทีใ่ชง้านทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทั
ซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่งทีต่่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แผนกที่ใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ                    
การให้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยแผนก Middle Office และ แผนก Back Office มีความ                 
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พงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร มากกว่าแผนก Front Office ซึง่เป็นไปได้ว่า ผู้ใชบ้รกิารแผนก Middle Office และ 
แผนก Back Office อาจพบปญัหาจากการใช้บริการน้อยจึงส่งผลให้รู้สกึว่าได้รบัการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน                
จงึท าใหม้คีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารจากแผนก Front Office ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ี
อุดม ทุมโฆสติ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า องค์รวมของคนที่ท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายทัว่ไปร่วมกนั ลกัษณะเด่น
พเิศษโดยทัว่ไปขององค์การที่สามารถพบเหน็ได้เสมอๆ ในทุกองค์การ ไดแ้ก่ เป้าหมาย การแบ่งงาน ระดบัชัน้ของ
อ านาจหน้าที ่และการมอบหมายภารกจิต่างๆ ให้แก่ผูป้ฏบิตังิานทีม่หีน้าทีต่่างกนัไปทัง้ในระดบับุคคล และระดบักลุ่ม
การแบ่งงานกนัท า (Division of labor) การแบ่งงานกนัท าเป็นขบวนการแบ่งภารกจิที่ใหญ่กว่าไปสู่ภารกจิที่เลก็กว่า 
อย่างไรกต็ามการแบ่งงานกนัท าจ าเป็นจะตอ้งมกีารประสานงานระหว่างกนั เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์าร
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่วธิกีาร (Means) ทีส่ าคญัของการแบ่งงานกนัท า และกระจายภารกจิเหล่านัน้สามารถท าได้
ดว้ยการจดัล าดบัชัน้อ านาจหน้าทีใ่นองคก์รใหเ้หมาะสมควบคู่กนัไป 

สมมติฐานข้อท่ี 7 การรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บริการ มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพ                   
การใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนแห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากผลวจิยัพบว่า 

ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู หมายความว่า เมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นสิง่ทีส่มัผสัไดเ้พิม่มาก
ขึน้ จะท าให้ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร เพิ่มขึ้นในระดบัค่อนข้างสูงนอกจากนี้ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ยงัมี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง                 
ซึง่หมายความว่าเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรู้ในคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นสิง่ทีส่มัผสัไดเ้พิม่มากขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจ
ในคุณภาพการให้บรกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู ทัง้นี้  เนื่องจากการที่ผู้ใช้บรกิารรบัรู้ในคุณภาพด้านสิง่ที่สมัผสั
ไดม้ากขึน้กจ็ะรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการบรกิารอย่างทนัเวลาท าใหม้คีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บับรกิารอย่างทนัเวลาค่อนขา้งสงู 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญญารตัน์ บุญต่อ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบริการ ด้านสิง่ที่สมัผัสได้ ด้านความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุุมวทิ และความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม 
เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ ในระดบัค่อนขา้งสงูในทศิทางเดยีวกนั 

ดา้นความน่าเชื่อถือ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร ในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ความสมัพันธ์ค่อนข้างสูง หมายความว่าเมื่อผู้ใช้บริการมีการรบัรู้ในคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ                
เพิ่มมากขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งหมายความว่า              
เมื่อผูใ้ช้บรกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิารด้านความน่าเชื่อถอืเพิม่มากขึน้ จะท าให้ความพงึพอใจในคุณภาพ
การให้บรกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู ทัง้นี้เนื่องจากการที่ผูใ้ช้บรกิารรบัรู้ ในคุณภาพดา้นความน่าเชื่อถอืมากขึน้              
ก็จะรู้สึกว่าตนเองได้รับการบริการอย่างทันเวลาท าให้มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการอย่างทันเวลาค่อนข้างสูง               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญญารตัน์ บุญต่อ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบริการ ด้านสิง่ที่สมัผัสได้ ด้านความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุุมวทิ และความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม 
เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ ในระดบัค่อนขา้งสงูในทศิทางเดยีวกนั 

ด้านการตอบสนอง มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร ในทิศทางเดยีวกนัในระดบั
ความสมัพันธ์ค่อนข้างสูง หมายความว่าเมื่อผู้ ใช้บริการมีการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนอง                 
เพิม่มากขึน้ จะท าให้ความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงูนอกจากนี้ดา้นการตอบสนอง 
ยงัมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสัมพนัธ์ค่อนข้างสูง                 
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ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้ในคุณภาพการให้บรกิารด้านการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น จะท าให้ความ              
พึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารเพิ่มขึ้นในระดบัค่อนขา้งสูง ทัง้นี้  เนื่องจากการที่ผู้ใช้บรกิารรบัรู้ในคุณภาพด้าน              
การตอบสนองมากขึน้กจ็ะรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการบรกิารอย่างทนัเวลาท าใหม้คีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บับรกิารอย่างทนัเวลา
ค่อนขา้งสงู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บรกิาร โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวทิ พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ด้านสิง่ที่สมัผสัได ้ด้านความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุุมวทิ และความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม 
เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ ในระดบัค่อนขา้งสงูในทศิทางเดยีวกนั 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร ในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ความสมัพันธ์ค่อนข้างสูง หมายความว่าเมื่อผู้ใช้บรกิารมีการรบัรู้ในคุณภาพการให้บรกิารด้านการให้ความมัน่ใจ               
เพิม่มากขึน้ จะท าให้ความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสูง นอกจากนี้ด้านการให้ความ
มัน่ใจ ยงัมคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู 
ซึง่หมายความว่าเมื่อผูใ้ช้บรกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการให้ความมัน่ใจเพิม่มากขึน้ จะท าให้ความ              
พงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู ทัง้นี้ เน่ืองจากการทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูใ้นคุณภาพดา้นการให้
ความมัน่ใจมากขึน้กจ็ะรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการบรกิารอย่างทนัเวลาท าใหม้คีวามพงึพอใจที่ไดร้บับรกิารอย่างทนัเวลา
ค่อนขา้งสงู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญารตัน์ บุญต่อ (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บรกิาร โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวทิ พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ด้านสิง่ที่สมัผสัได ้ด้านความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุุมวทิ และความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัที่ โรงแรม 
เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ ในระดบัค่อนขา้งสงูในทศิทางเดยีวกนั 

ด้านการเอาใจใส่ มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู หมายความว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการเอาใจใส ่เพิ่มมากขึน้ 
จะท าให้ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ เพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูงนอกจากนี้ ด้านการเอาใจใส ่                          
ยงัมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ค่อนข้างสูง              
ซึง่หมายความว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการเอาใจใสเ่พิม่มากขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจ
ในคุณภาพการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู ทัง้นี้  เนื่องจากการทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูใ้นคุณภาพดา้นการเอาใจใส่
มากขึน้กจ็ะรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการบรกิารอย่างทนัเวลาท าใหม้คีวามพงึพอใจทีไ่ด้รบับรกิารอย่างทนัเวลาค่อนขา้งสูง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญญารตัน์ บุญต่อ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบริการ ด้านสิง่ที่สมัผัสได้ ด้านความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม เวสตนิ แกรนด ์สขุุมวทิ และความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้พกัทีโ่รงแรม 
เวสตนิ แกรนด ์สขุมุวทิ ในระดบัค่อนขา้งสงูในทศิทางเดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาครัง้นี้ ผลการวจิยัโดยรวมแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทัซอฟต์แวรก์ารลงทุนแห่งหนึ่ง               
มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัซอฟตแ์วรก์ารลงทุนในระดบัด ีแต่ทางบรษิทัเองกค็วรทีจ่ะเพิม่ระดบั
ความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีส่งูขึน้ เน่ืองจากในปจัจุบนักลุ่มอายุ 46 ปี
ขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของบรษิทัน้อยกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มอายุ 46 ปี
ขึน้ไป มคีวามพงึพอใจดา้นการบรกิารอย่างทนัเวลา มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ การใหบ้รกิาร
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อย่างสม ่าเสมอ การใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีม และการบรกิารทีม่กีารปรบัปรุงคุณภาพอยู่เสมอ น้อยที่สุด ดงันัน้ บรษิทั
ซอฟตแ์วรก์ารลงทุนควรปรบัปรุงในเรื่อง ซอฟตแ์วรท์ างานไดร้วดเรว็และมคีวามถูกตอ้งแม่นย าของขอ้มลู กจ็ะสง่ผลให้
ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอายุ 46 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจมากขึน้  

เน่ืองจากความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้ในคุณภาพการให้บรกิารกบัความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร              
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง การรบัรูใ้นคุณภาพของผูใ้หบ้รกิารอยู่ในระดบัด ีท าให้การรบัรู้  
ในคุณภาพการให้บรกิารด้านอื่นๆ ดไีปด้วย หากผู้ใช้บรกิารมีการรบัรู้ในคุณภาพการให้บรกิารด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น          
จะท าให้ความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารเพิม่ขึน้ในทุกด้าน ตามล าดบั ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิารของบรษิทัซอฟต์แวร์              
จงึควรพฒันา วธิใีนการใหบ้รกิารเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึว่าไดร้บัการบรกิารอย่างทนัเวลา ไดร้บัการบรกิารทีเ่พยีงพอกบั
ความต้องการ ไดร้บัการบรกิารสม ่าเสมอ ไดร้บัการบรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั และมกีารปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร 
เช่น จดัให้มชี่องทางการติดต่อผู้ให้บรกิารที่หลากหลายมากขึน้ รบัฟงัปญัหาของผู้ใช้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั และ
ด าเนินการให้มีการรบัฟงั ค าแนะน าติชมจากผู้ใช้บรกิารอย่างเป็นทางการ และน าไปพฒันาปรบัปรุงการให้บรกิาร  
อย่างสม ่าเสมอ เป็นตน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยการสนับสนุน ความกรุณาให้ค าปรึกษาค าแนะน า และความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร .สนัติ เติมประเสรฐิสกุล อาจารย ์               
ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์และประธานสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล และ อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์
กรีติองักูร กรรมการสอบที่กรุณาให้ค าเสนอแนะ ที่มคีุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัดยีิง่ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความ
กรุณา และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
  นอกจากนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ทีใ่หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยัในการศกึษาหลกัสตูรปรญิญา
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีก่รุณาประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูต้ลอดจนประสบการณ์ทีม่คีุณค่าแก่ผูว้จิยั ดว้ยความเมตตากรุณาตลอดมา 

ทา้ยทีส่ดุของความส าเรจ็ในครัง้น้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ผูซ้ึง่ใหช้วีติและสตปิญัญาในการ
ท าสารนิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการศึกษาครัง้นี้  ขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนสมาชิก               
ในครอบครวัทุกท่านและเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลอืให้ความห่วงใย ตลอดจนให้ก าลงัใจ            
แก่ผูว้จิยั 
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