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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจยัด้านการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ และ

พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ทีส่มัผสั

ได ้ดา้นความน่าเชือ่ถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส ่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

คอื ผู้ทีใ่ช้บรกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จํานวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถติิทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม สถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี สาํเรจ็การศกึษาสงูสุดระดบั

ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังาน ลกูจา้งบรษิทัเอกชน มรีายไดต้ํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

 2. ปจัจยัดา้นการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) พบวา่ ดา้น

สิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ มรีะดบัการรบัรู้

คณุภาพบรกิารอยูใ่นระดบัดใีนทกุดา้น 

 3. ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พบว่า ด้านความพงึพอใจ

โดยรวมสาํหรบัการใหบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารตรงกบัความคาดหวงั มคีวามรูส้กึ

ดกีวา่ทีค่าดหวงั ดา้นขอ้บกพร่องของการใหบ้รกิาร มขีอ้บกพร่องน้อย 

 4. พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการ 14 ครัง้ต่อเดือน มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ 3 ชัว่โมงต่อครัง้ 

ผูใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มกลบัมาใชบ้รกิาร และแนะนําบอกต่อแน่นอน 

 ทีร่ะดบันยัสาํคญัสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมแตกต่างกนั 

  2. ผู้ใช้บรกิารที่ม ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร

โดยรวมแตกต่างกนั 

   

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 3. การรบัรู้คุณภาพบรกิารของผูใ้ช้บรกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ด้านสิง่ที่สมัผสัได ้

ดา้นความน่าเชือ่ถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิาร 

 4. การรบัรู้คุณภาพบรกิารของผูใ้ช้บรกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดา้นสิ่งทีส่มัผสัได ้

ดา้นความน่าเชือ่ถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใช้

บรกิาร ในดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป และการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ใชบ้รกิาร 

 

คาํสาํคญั: คณุภาพบรกิาร พงึพอใจ พฤตกิรรม ศนูยเ์ยาวชน 

 

Abstract 

 

 This research was aimed at studying correlation between service quality perceptions in terms of 

tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy toward satisfaction and service usage 

behaviors of Bangkok Youth Center (Thai-Japan) – with 400 research samples. Questionnaires were used for 

data collection. Descriptive statistics used consisted of percentage, means, standard deviation and 

hypotheses tested by independent t-test, One-way Anova, and Pearson Correlation Coefficient. 

 Research results were shown as followed: 

 1.  Most respondents were male, aged 25 years old or lower, graduated bachelor degree, worked 

as private company staffs and earned average monthly income equal to 10,000 Baht or lower. 

 2.  Perception of service quality in terms of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and 

empathy among respondents were at good levels in all aspects. 

 3.  Overall satisfaction toward Bangkok Youth Center (Thai-Japan) of respondents were at good 

level, perception of service quality were better than what respondents thought at first and it also found that 

there were few defects in terms of service. 

 4.  In terms of service usage behaviors, it was found that respondents’ average service frequency 

were at 14 times a month, average service usage timing were 3 hours, and respondents had tendency for 

using service in the future and also told other people. 

 At statistical significant level 0.05, it was found that 

 1. Service users with different gender, age, educational level and income had difference in terms of 

overall satisfaction. 

 2.  Service users with different gender, age, educational level and income had difference in terms 

of overall service usage behaviors. 

 3.  Perception of service quality in terms of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and 

empathy have correlated with overall service satisfaction. 

 4.  Perception of service quality in terms of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and 

empathy have correlated with future trends of service in terms of using service for the next time, also with 

telling others for using service in the future  

 

Keywords: Service quality, Satisfaction, Behavior, Youth 
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บทนํา 

 ปจัจุบนัวถิชีวีติของคนในสงัคมเมอืงอย่างกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเร่งรบี มกีารแข่งขนักนัสงู ไม่ว่าจะ

แขง่ขนักนัทาํงาน แขง่ขนักนัเรยีน ทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมละเลยสขุภาพ และไม่มเีวลาในใสใ่จดแูลตวัเอง อกีทัง้วถิชีวีติที่

เร่งรบีนัน้ยงัสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมในการบรโิภคอาหารทีม่โีภชนาการตํ่า หรอือาหารทีม่น้ํีาตาล และคอเรสเตอรอลสงู 

เช่นอาหารประเภทฟาสทฟู้์ด บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รูป เป็นต้น ตลอดจนเทคโนโลยต่ีางๆไดพ้ฒันาไปอย่างมาก มสีิง่อํานวย

ความสะดวกเกดิขึน้มากมายทีท่าํใหม้นุษยเ์คลือ่นไหวร่างกายน้อยลง เชน่การใชล้ฟิท ์หรอืบนัไดเลือ่นแทนการเดนิขึน้-

ลงบนัไดปกต ิซึง่ปจัจยัทัง้หลายเหล่าน้ีสง่ผลกระทบต่อวถิชีวีติ และสขุภาพของประชากรในกรุงเทพมหานครเป็นอย่าง

มาก และมแีนวโน้มจะรุนแรงมากขึน้ในอนาคตหากประชาชนยงัไมป่รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชช้วีติ และพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหาร ซึ่งก็จะทําให้ประชาชนเจบ็ป่วยเลก็น้อย จนกระทัง่รุนแรงถึงขัน้สูญเสยีอวยัวะ และเสยีชวีิตในที่สุด 

ดงันัน้การแกป้ญัหาจําเป็นจะต้องมกีารส่งเสรมิพฤตกิรรม สุขภาพของประชาชนใหเ้หมาะสมในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็น

ระดบับุคคล ครอบครวั และระดบัชุมชน รวมทัง้มกีารปลกูฝงัประชากรทุกเพศในกลุ่มวยัต่างๆ ไม่ว่าวยัเรยีน วยัรุ่น วยั

ทาํงาน และผูส้งูอายใุหม้คีวามรู ้และตระหนกัถงึความสาํคญัในการใสใ่จดแูลรกัษาสขุภาพ โดยสง่เสรมิในเรื่องของการ

ออกกาํลงักาย 

 การออกกาํลงักายเป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญั และจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติของมนุษย ์เพราะการออกกาํลงั

กายทีพ่อเหมาะอย่างสมํ่าเสมอนัน้มผีลทําใหเ้กดิความแขง็แรงของอวยัวะทีส่าํคญัต่างๆของร่างกาย ส่งผลดต่ีอระบบ

การทํางานของร่างกายไม่ว่าจะเป็น ระบบทางเดินหายใจ ระบบการไหลเวยีนของโลหติ ระบบทางเดนิอาหาร การ

ทํางานของหวัใจ และยงัมผีลต่ออารมณ์ และจติใจ ส่งผลใหก้ารดําเนินชวีติเป็นไปอย่างมคีวามสุข มคีุณภาพชวีติที่ดี

ตลอดทุกช่วงวยัของชวีติ ซึง่ในปจัจุบนัประชากรทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร มคีวามตระหนกัถงึเรื่องสขุภาพกนัมาก

ขึน้ ประชาชนทัง้ชายและหญงิใหค้วามสาํคญัในเรือ่งการออกกาํลงักายกนัมากขึน้ 

 ดงันัน้จงึมสีถานทีต่่างๆ เพื่อรองรบัความต้องการ ในการใชบ้รกิารออกกําลงักาย เช่น สปอรต์คลบั ฟิตเนส 

สวนสาธารณะ และสนามกฬีาต่างๆ แต่สถานทีอ่อกกําลงักายทีเ่ปิดโดยภสคเอกชน เช่น สปอรต์คลบั ฟิตเนส เมื่อเขา้

ใชบ้รกิาร กจ็ะตอ้งมกีารเสยีค่าบรกิารในรุปแบบต่างๆ เชน่ รายวนั รายเดอืน และรายปี แต่การเขา้ใชบ้รกิารสนามกฬีา 

และสวนสาธารณะนัน้ ถา้หากมกีารเสยีค่าบรกิารกจ็ะเสยีในราคาทีไ่มส่งู เพือ่เป็นคา่บาํรุงสถานที ่และอุปกรณ์เทา่นัน้ 

เมื่อกล่าวถงึสนามกฬีา สนามกฬีามกัจะมพีื้นที่ใช้สอยกวา้งขวางกว่าสปอร์ตคลบั และฟิตเนส หลายๆแห่ง เน่ือจาก

สนามกฬีา เป็นสถานทีท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ ใชใ้นโอกาสต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนักฬีาเป็นหลกั มพีืน้ทีส่าํหรบัการแขง่

กฬีา พืน้ทีส่าํหรบัผูช้มทีอ่อกแบบมาเพือ่นัง่ หรอืยนืเพือ่ชมการแขง่ขนั ตลอดจนใชเ้ป็นทีฝึ่กซอ้มกฬีา แต่โดยทัว่ไปแลว้

เราจะพบว่า สนามกฬีาไม่เพยีงแต่เป็นสถานทีท่ี่ใชใ้นการแข่งขนักฬีา หรอืฝึกซ้อมกฬีาเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสถานที่ ที่

บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อออกกําลงักาย ตลอดจนการมาพกัผ่อนหย่อนใจไดอ้กีดว้ย ในส่วนของสนาม

กฬีา โดยทัว่ไปแล้วกจ็ะมีการจดัโซนพื้นที่เป็นสดัส่วนชดัเจน เช่น พื้นที่สําหรบัสนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล 

สนามเปตอง คอร์ตแบดมนิตนั สระว่ายน้ํา โต๊ะปิงปอง สนามเทนนิส ลู่วิง่ ฟิตเนส ลานจอดรถ รวมไปถึงส่วนที่เป็น

สวนสาธารณะ เป็นต้น แสดงใหเ้หน็ว่าสนามกฬีามกีารใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และมคีวามหลากหลายในดา้น

ประโยชน์ใชส้อยทีค่รอบคลุมในหลายๆกจิกรรมการออกกาํลงักาย โดยสนามกฬีาทีเ่ป็นทีนิ่ยมของคนกรุงเทพมหานคร

นัน้กม็อียูไ่มก่ีส่นาม ซึง่หน่ึงในนัน้กค็อืศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญีปุ่น่)  
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 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) หรอืทีนิ่ยมเรยีกว่า สนามกฬีาไทย-ญี่ปุ่น ดนิแดง เป็นศูนย์

เยาวชนทีก่รุงเทพมหานคร ก่อตัง้ขึน้จากความร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทย และรฐับาลญี่ปุ่น เน่ืองในโอกาสที่ประเทศ

ไทยจะจดัใหม้กีารเฉลมิฉลองครบรอบ 200 ปี ของกรุงรตันโกสนิทรใ์นเดอืนเมษายน พ.ศ. 2525 โดยทางรฐับาลญีปุ่น่มี

ความประสงคจ์ะสรา้งถาวรวตัถุเป็นอนุสรณ์ และมอบเป็นของขวญัแก่ประเทศไทยในโอกาสมหามงคลน้ี คณะรฐัมนตรี

ในสมยัรฐับาลพลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันท์ ได้พจิารณาโครงการต่าง ๆ ที่มผีู้เสนอหลายโครงการดว้ยกนั ในทีสุ่ด

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัโิครงการก่อสรา้งศูนยเ์ยาวชน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันาเยาวชน 

ของชาต ิซึง่รฐับาลญี่ปุ่นไดใ้หค้วามเหน็ชอบในโครงการน้ี คณะรฐัมนตรไีดม้อบหมายใหก้รุงเทพมหานครดําเนินการ 

โดยสาํนกัสวสัดกิารสงัคมเป็นเจา้ของเรือ่ง 

 จากการที่สนามกฬีาได้เปิดดําเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี จงึได้มกีารพฒันารูปแบบการ

ให้บรกิารมาอย่างต่อเน่ือง เช่น การปรบัปรุงสระว่ายน้ํา การเพิ่มเติมอุปกรณ์และเครื่องออกกําลงักาย ตลอดจนสิง่

อํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ห้องน้ํา บรกิารร้านค้า แต่เน่ืองจากเป็นสถานที่ใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร ระบบการใหบ้รกิารบางประเภทจงึอาจไมท่นัสมยัหรอืตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร

ทัง้หมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของเขตดินแดง ดงันัน้ การคํานึงถึงหลกัของ

คุณภาพการบรกิารทัง้ 5 ดา้นประกอบดว้ย สิง่ทีส่มัผสัได ้ความน่าเชื่อถอื การตอบสนองลูกคา้ การใหค้วามมัน่ใจแก่

ลูกค้าและความเอาใจใส่ เป็นปจัจยัสําคญัที่ไม่ควรละเลยเพื่อนําไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บรกิารสนามกีฬาฯ ใน

ปจัจบุนั ตลอดจนแนวโน้มทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคตต่อไป 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจยัได้เล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาคุณภาพบริการ จึงได้กําหนดหวัข้อการวิจยั เรื่อง 

ความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารกบัความพงึพอใจและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญีปุ่น่) ของผูใ้ชบ้รกิาร เน่ืองจากการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพจะสามารถสรา้งการรบัรู ้ทีด่แีก่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารได ้ซึง่

จะสง่ผลต่อความพงึพอใจ และพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) โดยงานวจิยัเล่มน้ี

จะแยกการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชิอ่ถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้น

การใหค้วามมัน่ใจ ดา้นความเอาใจใส ่ซึง่ผลสรุปทีไ่ดจ้ะนํามาซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน

การปรบัปรุงคุณภาพการบริการในด้านต่างๆของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อให้การบริการมี

ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาขอ้มลูทางดา้นปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ของผูใ้ชบ้รกิาร  

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านการรบัรู้คุณภาพการให้บรกิาร ประกอบดว้ย สิ่งทีส่มัผสัได ้

ความน่าเชือ่ถอื การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ และการเอาใจใส ่กบัความพงึพอใจและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูย์

เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ของผูใ้ชบ้รกิาร  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 

  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล 

   1.1.1  เพศ  

     1.1.1.1 ชาย 

     1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

     1.1.2.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 25 ปี 

     1.1.2.2  26-35 ปี 

     1.1.2.3  36-45 ปี 

     1.1.2.4  46 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

      1.1.3.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     1.1.3.2  ปรญิญาตร ี

     1.1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  อาชพี 

     1.1.4.1  นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา 

     1.1.4.2  ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ  

     1.1.4.3  พนกังาน ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

     1.1.4.4  ประกอบธรุกจิสว่นตวั อาชพีอสิระ 

     1.1.4.5  พอ่บา้น แมบ่า้น เกษยีณอายุ 

     1.1.4.6  อืน่ๆ 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.5.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท  

     1.1.5.2  10,001 – 20,000 บาท  

     1.1.5.3  20,001 – 30,000 บาท  

     1.1.5.4  30,001 – 40,000 บาท  

     1.1.5.5  40,001 บาทขึน้ไป    

   1.2  ปจัจยัดา้นการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร 

   1.2.1  สิ่งทีส่มัผสัได ้(Tangibles) 

   1.2.2  ความน่าเชือ่ถอื (Reliability) 

   1.2.3  การตอบสนอง (Responsiveness) 

   1.2.4  การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 

   1.2.5  การเอาใจใส ่(Empathy) 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

   2.1  ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ของผูใ้ชบ้รกิาร  

   2.2  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ของผูใ้ชบ้รกิาร  
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้ใช้บริการที่มีปจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                  

ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) แตกต่างกนั 

 2.  ผู้ใช้บริการที่มีปจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                 

ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) แตกต่างกนั 

 3.  ปจัจยัด้านการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่สมัผสัได้ความน่าเชื่อถือ การ

ตอบสนอง การให้ความมัน่ใจ การเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) 

 4.  ปจัจยัด้านการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บรกิารซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่สมัผสัได้ ความน่าเชื่อถือ การ

ตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ การเอาใจใส่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญีปุ่น่) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้คุณภาพบริการ กรอนรูส (Gronroos.1990)[1] กล่าวว่าการรบัรู้

คุณภาพการบรกิารประกอบไปดว้ย 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะทางดา้นเทคนิคหรอืผลทีไ่ด ้ และลกัษณะตามหน้าทีห่รอื

ความสมัพนัธ ์ของกระบวนการ โดยทีคุ่ณภาพดา้นเทคนิคเป็นการพจิารณาเกีย่วกบั ผูใ้หบ้รกิารจะใชเ้ทคนิคอะไรทีจ่ะ

ทาํใหลู้กคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเกดิความพอใจตามความต้องการพืน้ฐาน การรบัรูคุ้ณภาพทีด่เีกดิขึน้เมื่อความคาดหวงั

ของลูกค้าตรงกับการรบัรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยที่ความคาดหวงัต่อคุณภาพจะได้รบัอิทธิพลจาก             

การสือ่สารทางตลาดการสือ่สารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และความต้องการของลูกคา้เอง ส่วนลกัษณะ

ตามหน้าที่จะเป็นการพจิารณาจากผูใ้ห้บรกิารจะทําอย่างไรให้การบรกิารดเีท่ากบัการรบัจากประสบการณ์ของลูกค้า          

ทีผ่่านมา 

 ความหมายของการบริการ การบรกิาร หมายถึง กจิกรรมของกระบวนการส่งมอบสนิค้าที่ไม่มตีัวตน 

(Intangible good) ของธุรกจิกบัผูร้บับรกิาร โดยสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตนนัน้จะต้องตอบสนอง ความต้องการของผูร้บับรกิาร 

โดยสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตนนัน้จะต้องตอบสนอง ความต้องการของผูร้บับรกิารจนนําไปสู่ความพงึพอใจได ้(ชยัสมพล ชาว

ประเสรฐิ. 2547: 18)[2]  สว่นสมชาต ิกจิยรรยง (2536: 42)[3] ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบรกิารเป็นกระบวนการของ

การปฏบิตัตินเพือ่ผูอ้ืน่ ดงันัน้ ผูท้ีใ่หก้ารบรกิารจงึควรมคีณุสมบตัทิีส่ามารถจะอาํนวยความสะดวก และทาํตนเพื่อผูอ้ื่น

อย่างมคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามสขุ 

 ระดบัคณุภาพการบริการ พาราสรุามาน และคณะ (Parasuraman; et al.1998)[4] ไดม้กีารพฒันาขัน้ตอน

การประเมนิคณุภาพบรกิารใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในปี 1998 โดยไดส้รา้งเครือ่งมอืชดุคณุภาพการบรกิารจาํแนก 5

ดา้นดงัน้ี 

 1.  สิ่งทีส่มัผสัได ้(Tangibles) งานบรกิารควรมคีวามเป็นรูปธรรมทีส่ามารถสมัผสัจบัต้องได ้มลีกัษณะทาง

กายภาพทีป่รากฏใหเ้หน็ เชน่ สถานที ่เครือ่งมอื อุปกรณ์ต่างๆ วสัดุ และบคุคลในการตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้นัน้ ชว่ยให้

ลกูคา้รบัรูว้า่พนกังานมคีวามตัง้ใจใหบ้รกิารเหน็ภาพไดช้ดัเจน 

 2.  ความน่าเชือ่ถอื (Reliability) การใหบ้รกิารตอ้งตรงตามการสือ่สารทีนํ่าเสนอแก่ลกูคา้ งานบรกิารทีม่อบ

ใหแ้ก่ลกูคา้ทกุครัง้ตอ้งมคีวามถกูตอ้งเหมาะสม และมคีวามสมํ่าเสมอ ทีส่ามารถสรา้งความเชือ่ถอืไวว้างในจากลกูคา้ 

 3.  การตอบสนองลกูคา้ (Responsive) พนกังานมหีน้าทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ และมคีวามพรอ้ม

ทีจ่ะชว่ยเหลอืหรอืใหบ้รกิารลกูคา้ทนัท ีลกูคา้ไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็  
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 4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) การบรกิารจากพนักงานทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะใน

การทาํงาน การตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีสามารถทําใหลู้กคา้เกดิความเชื่อถอื และ

สรา้งความมัน่ใจวา่ลกูคา้จะไดร้บับรกิารทีด่ ี

 5.  ความเอาใจใส ่(Empathy) พนกังานทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจใส ่และใหค้วามสนใจ

แก่ผูม้าใชบ้รกิาร 

 ความหมายของความพึงพอใจ คอทเลอร ์(Kotler. 2000: 33-36)[5] ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer 

Satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึของลูกค้าที่มผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัิหรอืการ

ทํางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ (Product Perceived Performance) กบัการคาดหวงัของลูกค้า 

(Expectation) ซึง่เกดิจากประสบการณ์ และความรูส้กึในอดตีของผูซ้ือ้ สว่นผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการทํางาน

ของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดย

พยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value added) โดยการทํางาน ร่วมกบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสรา้งคุณภาพรวม (Total 

Quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) คุณค่าที่ส่งมอบให้กบัลูกค้า

จะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกคา้ (Cost) ต้นทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่กค็อืราคาสนิคา้ (Price) นัน่เอง ส่วนระดบัความพงึ

พอใจสามารถแบง่อยา่งกวา้งๆได ้3 ระดบั ดงัน้ี กล่าวคอื หารการทาํงานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ไม่ตรงกบัความ

คาดหวงั ลกูคา้ยอ่มเกดิความไมพ่อใจ หากการทาํงานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้ย่อม

เกดิความพอใจ แต่ถา้เกนิความคาดหวงั ลกูคา้กย็ิง่พอใจมากขึน้ ความพอใจอยา่งเดยีวไมส่ามารถดงึดดูลกูคา้ใหอ้ยูก่บั

ตนได้ตลอดไป ดงันัน้ลูกค้าที่ได้รบัความพอใจอย่างสูงไม่ใช่กลุ่มที่จะเปลี่ยนใจง่ายๆ ความพอใจหรือความยินดใีน

ระดบัสงูของลูกคา้จะสร้างความรูส้กึใกลช้ดิทางอารมณ์ความรู้สกึต่อสนิคา้นัน้ ซึง่ไม่ใช่ความชอบธรรมดาทัว่ไป ผลที่

ตามมาคอื ความภกัดขีองลกูคา้ในระดบัลกูนัน่เอง 

 ลกัษณะของความพงึพอใจในการบริการ เอนก สวุรรณบณัฑติ และภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 173)[6] 

ไดก้ล่าวว่า เมื่อความพงึพอใจมคีวามสาํคญัสงูมากต่อการบรกิาร ดงันัน้ผูป้ระกอบการบรกิารจะต้องทําความเขา้ใจต่อ

ลกัษณะ และองคป์ระกอบความพงึพอใจอยา่งถีถ่ว้น อนัไดแ้ก่ 

 1. ความพงึพอใจ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สกึในทางบวกของบุคคล ต่อสิง่หน่ึงสิง่ใดใน

การรบับรกิาร บุคคลจะรบัรูร้ปูแบบของการบรกิาร และคุณภาพของการบรกิารโดยใชป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัดว้ยตนเอง 

หรอืจากการอา้งองิใดๆตัง้แต่อดตี จนถงึปจัจบุนั เชน่ คาํบอกเล่าของกลุ่มเพือ่น การโฆษณา เป็นตน้ ในการประเมนิสิง่

ที่ได้รับจากการบริการ หากการบริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รบับริการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจใน        

บรกิารนัน้ 

 2. ความพงึพอใจ เกดิจากการประเมนิความแตกต่างระหว่างสิง่ทีค่าดหวงักบัสิง่ทีไ่ดร้บัจรงิในสถานการณ์

หน่ึง ในการใชบ้รกิารบคุคลยอ่มมขีอ้มลูจากแหล่งอา้งองิต่างๆ (Reference) เช่น ประสบการณ์ส่วนตวั ความรูจ้ากการ

เรยีนรู ้คาํบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากธุรกจิบรกิารแบบเดยีวกนั เป็นต้น เกดิเป็นความคาดหวงัต่อสิง่ทีค่วร

จะไดร้บัจากการบรกิาร (Expectation) ซึง่จะมอีทิธพิลแก่ผูร้บับรกิารในการทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิสิง่ทีไ่ดร้บั

จรงิในกระบวนการบรกิาร (Performance) หากการบรกิารเป็นไปตามที่คาดหวงัย่อมเกิดการยนืยนัความถูกต้อง 

(Confirmation) ต่อการบรกิาร และเกดิเป็นความพงึพอใจในการรบับรกิาร แต่หากไม่ได้รบัการบรกิารทีเ่ป็นไปตาม

ความคาดหมายกจ็ะเกดิเป็นการยนืยนัความไมถ่กูตอ้ง (Disconfirmation) และเกดิเป็นความไมพ่งึพอใจได ้

 3. ความพงึพอใจ เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาตามปจัจยัแวดลอ้ม และสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจากในแต่

ละช่วงเวลา บุคคลย่อมมคีวามคาดหวงัต่อการบรกิารแตกต่างกนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั อารมณ์ ความรู้สกึ ประสบการณ์ที่

ไดม้าระหว่างเวลานัน้ ทําใหเ้กณฑป์ระเมนิความพงึพอใจมกีารเลื่อนขึน้-ลงตลอดเวลา ส่งผลใหก้ารเปรยีบเทยีบสิง่ที่

ไดร้บักบัสิง่ทีค่าดหวงัเปลีย่นแปลงตามไป 
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 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ ชวลติ เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538: 24-25)[7] ไดก้ล่าววา่ความพงึพอใจใน

การบรกิารของผูใ้ช ้บรกิารต่อการใหบ้รกิาร เป็นมาตรการทีใ่ชว้ดัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และในการวดัความพงึ

พอใจของการใหบ้รกิารสามารถวดัได ้7 ดา้นคอื 

 1.  การใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้งแมน่ยาํ เป็นการใหบ้รกิารอย่างกระตอืรอืรน้เอาใจใส่ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้

บรกิาร ไม่โอ้เอ ้พูดคุย ทําธุระอย่างอื่นทีไ่ม่ใช่บรกิารลูกคา้ นอกจากจะทํางานอย่างรวดเรว็แลว้ ต้องมคีวามรอบคอบ

สขุมุ ระมดัระวงั ตอ้งรอบรูง้านทีท่าํเป็นอยา่งด ีและตอ้งทาํดว้ยสมาธ ิ

 2.  การให้บริการอย่างเพยีงพอโดยคํานึงถึงคนที่เหมาะสม และเครื่องมอือุปกรณ์ที่เพียง พอกบัผู้มาใช้

บรกิาร เพือ่มใิหเ้กดิการรอคอยในการใหบ้รกิารนานเกนิไป 

 3.  การให้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั การให้บรกิารโดยไม่ยดึตวับุคคล ไม่ดูที่ฐานะยศศกัดิ ์วยัวุฒ ิคุณวุฒ ิ

เป็นการให้บริการที่เสมอภาค ใครมาก่อนได้รบับริการก่อน ไม่มีการลดัคิวเอาเปรียบผู้มาใช้บริการก่อน ไม่เลือก             

ทีร่กัมกัทีช่งั 

 4.  การให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นการให้บริการที่มีความก้าวหน้าทันสมัยทัง้ทางด้านผลงาน และ

ใหบ้รกิารมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ไมห่ยดุอยูก่บัทีม่กีารพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตังิาน 

 5.  การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม มมีนุษย์สมัพนัธ์ เป็นการให้บรกิารต่อผู้มาใช้บริการด้วยคําพูดที่

ไพเราะ ถกูกาลเทศะ ไมใ่ชอ้ารมณ์ทีส่ง่ผลเสยีต่อความรูส้กึกบัผูม้าใชบ้รกิาร 

 6.  การใหบ้รกิารอยา่งต่อเน่ือง เป็นการใหบ้รกิารทีม่รีปูแบบการใหบ้รกิารครบทกุอยา่งในจดุเดยีวกนั 

 7.  สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น สถานที่ตัง้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรพัย์สนิ มีสถานที่อํานวยความ

สะดวกต่างๆ เชน่ ทีจ่อดรถ หอ้งสขุา เป็นตน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญีปุ่น่) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยักลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย -ญี่ปุ่น) ซึ่งได้จากการสุม่ตวัอย่างโดยการหากลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร เน่ืองจาก   ไม่ทราบ

จํานวนของผูใ้ช้บรกิารที่แน่นอน ดงันัน้จงึคํานวณหากลุม่ตวัอย่างโดยใช้สูตรคํานวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 

74)[8] ใหค้า่ความผดิพลาดไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ95 ไดข้นาดตวัอย่างจํานวน 385 ตวัอย่าง และ

เพิม่จาํนวนอกี 15 ตวัอย่าง รวมเป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง 

 การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธิ ีConvenience sampling เป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบการเลอืกตวัอย่าง

แบบสะดวก โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิาร ผูท้ีใ่ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ทีเ่ตม็ใจ และ

ยนิดใีหข้อ้มลู จาํนวน 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาการความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารกบัความพงึพอใจและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนย์

เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา 

 ข้อท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และรายได ้

โดยแจกแจงจาํนวน (ความถี)่ ค่าเปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage) ไดด้งัน้ี  

 เพศ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 และเพศหญงิ จํานวน 154 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 



 9 

 อายุ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จํานวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.2 รองลงมาคอื 

มอีายุ 26 - 35 ปี จาํนวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.8 สว่นผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 46 ปีขึน้ไป มน้ีอยทีสุ่ด จํานวน 46 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษาสงูสดุ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 187คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.8 

รองลงมาคอื ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0สว่นผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญา

ตร ีมน้ีอยทีส่ดุ จาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 

รองลงมาคอื นักเรยีน นิสติ นักศกึษา จํานวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 31.5 ส่วนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นพ่อบา้น แม่บา้น 

เกษยีณอาย ุมน้ีอยทีส่ดุ จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.2ตามลาํดบั 

 รายได ้ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มรีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จํานวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 

รองลงมาคอื 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท โดยมสีดัส่วนทีเ่ท่ากนั จํานวน 105 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 26.2 สว่นผูใ้ชบ้รกิารทีร่ายได ้40,001 บาทขึน้ไป มน้ีอยทีส่ดุ จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.2 ตามลาํดบั 

 ข้อท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัดา้นการรบัรูค้ณุภาพบรกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารใน

ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารในระดบัดใีน

ทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชื่อถอืมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 4.14 รองลงมาคอื ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.72 สว่นดา้นการเอาใจใส่ มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.55 ตามลําดบั และเมื่อทําการศกึษารายละเอยีดในแต่ละดา้น 

พบว่า 

 ปจัจยัดา้นการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นสิง่ที่

สมัผสัได ้ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารใน

ระดบัดใีนทุกขอ้ ไดแ้ก่ มพีื้นทีใ่ช้สอยทีเ่หมาะสมทีส่ามารถใหบ้รกิารไดห้ลากหลายประเภทกจิกรรม เช่น กฬีาดนตร ี

และสนัทนาการ มค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 4.16 รองลงมาคอื สถานทีม่คีวามสวยงาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 สว่นที่

จอดรถมเีพยีงพอ มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 3.41 ตามลาํดบั 

 ปจัจยัดา้นการรบัรู้คุณภาพบรกิาร ด้านความน่าเชื่อถอื พบว่า ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้คุณภาพบรกิาร ด้าน

ความน่าเชื่อถือในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้คุณภาพ

บรกิารในระดบัดมีาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ศนูยเ์ยาวชนเปิดใหบ้รกิารอยา่งสมํ่าเสมอ มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 4.39 รองลงมา

คอื คา่บรกิารเป็นไปตามทีก่าํหนด มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.29 สว่นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีม่คีวามเสมอภาค ผูใ้ชบ้รกิาร

มกีารรบัรูค้ณุภาพบรกิารในระดบัด ีซึง่มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 3.90 ตามลาํดบั 

 ปจัจยัดา้นการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการตอบสนอง พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการ

ตอบสนองในระดบัด ีมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.63 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูค้ณุภาพบรกิารใน

ระดบัดใีนทุกขอ้ ได้แก่ อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆอยู่ในสภาพที่พร้อมให้บรกิาร มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด

เทา่กบั 3.70 รองลงมาคอื ไม่มขีอ้ผดิพลาดเมือ่มกีารจองในการใชบ้รกิาร มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.59 ส่วนเจา้หน้าทีม่คีวาม

พรอ้มในการใหบ้รกิารทนัท ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 3.58ตามลาํดบั 

 ปจัจยัดา้นการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้น

การใหค้วามมัน่ใจในระดบัด ีมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.59 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพ

บรกิารในระดบัดใีนทุกขอ้ ไดแ้ก่ มป้ีายแจ้งเตือนวธิกีารใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภยั มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.75 

รองลงมาคอื เจ้าหน้าที่ของศูนย์มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัอุปกรณ์ต่างๆ และให้คําแนะนําได้เป็นอย่างด ีมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 สว่นศนูยเ์ยาวชนฯใหค้วามมัน่ใจในการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และของมคีา่ขณะใชบ้รกิาร มคีา่เฉลีย่

น้อยทีส่ดุเทา่กบั 3.46 ตามลาํดบั 
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 ปจัจยัดา้นการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการเอาใจใส ่พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารดา้นการเอา

ใจใสใ่นระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูค้ณุภาพบรกิารในระดบั

ด ี2 ขอ้ ไดแ้ก่ มอุีปกรณ์หรอืสิง่อาํนวยความสะดวกทีค่าํนึงถงึความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะกลุ่ม เช่น ผูส้งูอายุ ผู้

พกิาร เดก็ เป็นต้น มค่ีาเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 3.73 รองลงมาคอื เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความรอยยิม้ และเป็นมติร

เสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 ส่วนมกีารซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุดอยู่เสมอ ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้คุณภาพ

บรกิารในระดบัปานกลาง ซึง่มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.37 ตามลาํดบั 

 ข้อท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพ-    มหานคร (ไทย-

ญี่ปุ่น) พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมสําหรบัการให้บรกิารในระดบัมากมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.94 

รองลงมาคือ คุณภาพการให้บริการมีความรู้สกึดีกว่าที่คาดหวงั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ส่วนข้อบกพร่องของการ

ใหบ้รกิารมน้ีอย ซึง่มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.64 ตามลาํดบั 

 ข้อท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญีปุ่น่) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ความถี่ในบรกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ต่อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้

บรกิาร 14 ครัง้ต่อเดอืน น้อยทีส่ดุ 3 ครัง้ต่อเดอืน มากทีส่ดุ 30 ครัง้ต่อเดอืน และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 5.99 

 ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ต่อครัง้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มาใชบ้รกิาร 3 ชัว่โมงต่อครัง้ น้อยทีส่ดุ 1 ชัว่โมงต่อครัง้ มากทีสุ่ด 8 ชัว่โมงต่อครัง้ และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 1.18 

 การกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารกลบัมาใชบ้รกิารอย่างแน่นอน ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.36 

 การบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ใชบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารแนะนําแน่นอน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.27 

 

 ส่วนท่ี 2 ผลวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีจัจยัสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) แตกต่างกนั  

 สมมตฐิานที ่1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-

ญีปุ่น่) ดา้นความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพ มหานคร (ไทย-

ญีปุ่น่) ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารตรงกบัความคาดหวงัแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานที่  1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ดา้นขอ้บกพร่องของการใหบ้รกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่1.4 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพ มหานคร (ไทย-

ญีปุ่น่) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่1.5 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-

ญีปุ่น่) อนัไดแ้ก่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิาร คุณภาพการใหบ้รกิารตรงกบัความคาดหวงั และขอ้บกพร่อง

ของการใหบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) แตกต่างกนั สามารถอภปิราย

ไดด้งัต่อน้ี 
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 สมมติฐานที่ 2.1 เพศที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 

อนัได้แก่ ความถี่ในบรกิารศูนยเ์ยาวชน ระยะเวลาโดยเฉลีย่ที่ใชบ้รกิาร และการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิาร

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 2.2 อายุที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพ      มหานคร (ไทย-

ญีปุ่น่) อนัไดแ้ก่ ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร ความถีใ่นบรกิาร และการกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไปแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 2.3 ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญีปุ่น่) คอื ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่2.4 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพ    มหานคร (ไทย-

ญี่ปุ่น) อนัได้แก่ ความถี่ในบรกิาร ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใชบ้รกิาร และการบอกต่อหรอืแนะนําให้ผู้อื่นมาใช้บรกิาร

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 2.5 รายได้ที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพ   มหานคร (ไทย-

ญี่ปุ่น) อนัไดแ้ก่ ความถี่ในบรกิาร และระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจยัด้านการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บรกิารซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่สมัผสัได้ ความ

น่าเชือ่ถอื การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ การเอาใจใสม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อนัไดแ้ก่ ความพงึพอใจโดยรวมสาํหรบัการใหบ้รกิาร คุณภาพการใหบ้รกิารตรงกบั

ความคาดหวงั และขอ้บกพร่องของการใหบ้รกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อท่ี 4 ปจัจยัด้านการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บรกิารซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่สมัผสัได้ ความ

น่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมัน่ใจ การเอาใจใส่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อนัไดแ้ก่ การกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป และการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้้อื่นใช้

บรกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 การวิเคราะหส์มมติฐาน 

 1.  ผู้ใช้บริการที่มีปจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) แตกต่างกนั 

   จากขอ้มลูพบวา่เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานเรยีบเรยีงศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2552)[9] ทีก่ล่าวถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคจะเกีย่วขอ้งกบั

วธิีการหรอืขัน้ตอนในกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ซึ่งประกอบด้วยการรบัรู้ปญัหา หรือการรบัรู้ถึงความ

ต้องการ และการค้นหาขอ้มูลซึง่จะต้องพจิารณาถงึปจัจยัส่วนบุคคล อาทเิช่น เพศ ที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธํารง ธรรมสนิท ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง การ

ประเมนิคุณภาพบรกิารและพฤตกิรรมการซื้อขายหลกัทรพัย์ทางอนิเตอร์เน็ต ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของนักลงทุน

บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) พบว่า นกัลงทุนเพศชาย และเพศหญงิ มคีวามพงึพอใจในการซือ้ขาย

หลกัทรพัยผ์า่นอนิเตอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

  ในด้านอายุที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 

คือ คุณภาพการให้บริการตรงกับความคาดหวังแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา ทองอยู่ ที่ได้

ทําการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจําที ่ [บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน)] ของผูบ้รโิภคใน
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อาํเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจาํทีแ่ตกต่างกนั 

 2.  ผู้ใช้บริการที่มีปจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) แตกต่างกนั 

  จากขอ้มูลพบว่าเพศที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพ   มหานคร (ไทย-

ญี่ปุ่น) อนัได้แก่ ความถี่ในบรกิารศูนย์เยาวชน ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร และการบอกต่อหรอืแนะนําให้ผูอ้ื่นใช้

บรกิารแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวฑิูรย ์จนัทวงส ีทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจ และแนวโน้ม

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร 3G PLUS เครอืข่าย True Move H ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 3G Plus แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนัทม์นสั 

คณุากรโชตพินัธ ์ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัและการรบัรูจ้รงิของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑ์

และบรกิารคลนิิกดูแลรกัษาผวิพรรณ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร 

ดา้นการแนะนําผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิาร และดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคตแตกต่างกนั 

  ในดา้นอายทุีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) อนัไดแ้ก่ 

ความถีใ่นบรกิาร ระยะเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร และการกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไปแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของทศพร ไตรเกยีรติภูม ิที่ได้ทําการศกึษาเรื่อง การรบัรู้ คุณภาพการบรกิาร และแนวโน้มพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภคต่อโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิารขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอายุ 

สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสขุ

สนัต์กบับรกิาร ขสมก.แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของนันทม์นัส คุณากรโชตพินัธ์ ที่ได้ทําการศกึษาเรื่อง 

ความคาดหวงัและการรบัรู้จรงิของผู้บรโิภคที่มต่ีอพฤติกรรมการใช้ผลติภณัฑ์และบรกิารคลนิิกดูแลรกัษาผวิพรรณ 

“เฉลมิพร-ภูษติคลนิิก” พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ดา้นการแนะนํา

ผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 3.  ปจัจัยด้านการรับรู้ในด้านคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่ส ัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ        

การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจการเอาใจใส่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพ  

มหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) 

  จากผลการศกึษาพบวา่ปจัจยัดา้นการรบัรูใ้นดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารทกุดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในระดบัปานกลาง และไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพาราสรุามานและคณะ (Parasuraman, Zeithaml; & Berry. 1998) ซึง่ไดม้กีารพฒันาขัน้ตอน

การประเมนิคุณภาพบรกิารที่ส่งผลให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ จําแนกเป็น 5 ดา้นคอื ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้(Tangibles) 

ดา้นความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ดา้นการตอบสนองลกูคา้ (Responsive) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance) 

และดา้นความเอาใจใส ่(Empathy) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรธนะ พูนทองชยั ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง การรบัรู้

คุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิองผูโ้ดยสารขาออก พบว่าการ

รบัรูค้ณุภาพบรกิารของผูโ้ดยสารขาออกทีใ่ชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมใินดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื 

ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม 

 4.  ปจัจยัด้านการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บรกิารซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่สมัผสัได้ ความน่าเชื่อถือ การ

ตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจการเอาใจใส่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญีปุ่น่) 

  จากผลการศกึษาพบวา่ปจัจยัดา้นการรบัรูใ้นดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารทกุดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจในการใช้บรกิารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อนัได้แก่ การกลบัมาใช้บรกิารอกีในครัง้ต่อไป 

และการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ใชบ้รกิาร ในระดบัปานกลาง และไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
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ทศพร ไตรเกียรติภูมิ ที่ได้ทําการศกึษาเรื่อง การรบัรู้ คุณภาพการบรกิาร และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อ

โครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิารขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความรวดเรว็ในการตอบสนอง ดา้นความเชื่อมัน่ไวว้างใจ และด้านการเขา้ถึง

จติใจของลูกค้า มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมในการเขา้ร่วมโครงการครอบครวัสุขสนัต์กบับรกิาร ขสมก.ใน

ภาพรวมในระดบัปานกลาง และเป็นไปทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวสุ สริสิงิห ทีไ่ดท้ําการศกึษา

เรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารของหอ้งสมุดมารวย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารซํ้าอยู่ในระดบัมาใชบ้รกิารอกีแน่นอน และแนวโน้มการ

บอกต่อใหบ้คุคลอืน่มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุมารวยอยูใ่นระดบับอกต่อแน่นอน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ความพงึพอใจและพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนย์

เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) กบัศนูยเ์ยาวชนทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

 2.  ควรมกีารศึกษาเพิม่เติมโดยตวัแปรอสิระสําหรบังานวจิยั เช่น ปจัจยัด้านสงัคม ด้านวฒันธรรม ด้าน

จติวทิยา และรปูแบบการดาํรงชวีติทีส่ง่ผลต่อการรบัรูค้ณุภาพบรกิาร ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

 3.  ควรมศีกึษาเกีย่วกบัปจัจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาบคุลากร และประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 

 4.  ควรมกีารศกึษาโดยการทํา Focus Group กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารศูนยเ์ยาวชน ตามประเภทของกจิกรรม เช่น 

กฬีา ดนตร ีศลิปกรรม และหอ้งสมดุ เป็นตน้ โดยละเอยีดอกีครัง้ เพือ่จะไดท้ราบการรบัรูค้ณุภาพบรกิาร ความพงึพอใจ

และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชนตามประเภทในแต่ละกจิกรรม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีเน่ืองจากความกรุณา และความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย ์ดร.

ธนภมู ิอตเิวทนิ เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาเพือ่ใหค้าํแนะนํา และขอ้เสนอแนะทีด่ใีนการปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี ตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินการ จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ 

จงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ื 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และอาจารยร์สติา สงัขบ์ญุนาคทีใ่หค้วามอนุเคราะห์

เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ให้

ความเมตตา ช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา  

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ช่วยประสานงาน และอํานวยความ

สะดวกต่างๆ  

 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามดว้ยความ

เตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยด ี 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทีใ่ห้มติรภาพ ความช่วยเหลอื ประสบการณ์ และความทรงจําทีด่ต่ีางๆ ในการ

เรยีนรูแ้ละในการทาํกจิกรรมร่วมกนัมา  

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิามารดา 

ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนับสนุนให้ได้รบัการศกึษา เป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครูอาจารย์

ทกุๆทา่น ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิา ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน ตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเองทีส่นับสนุน

และใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี  
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