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บทคัดย่อ 
             การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของ บริษทั เอ.ที.เอ็น.ซิส
เตม็ จ ากดั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของ บริษทั เอ.
ที.เอ็น.ซิสเต็ม จ ากัด ได้แก่ ได้แก่ การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) 
ภาวะการเป็นผูน้ า(leading) และการควบคุม (controlling)  โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ของ บริษทั เอ.
ที.เอน็.ซิสเตม็จ ากดั    
              กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉ่ีย (X ̅)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)    
               ผลการวิจยัพบว่าลูกคา้ของบริษทัและ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400  
ส่วนใหญ่เป็นเพศ   หญิง   จ านวน  224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00  และเพศชาย    จ านวน  176  
คน   คิดเป็นร้อยละ 44.00   ส่วนใหญ่ มีอายุ 36 – 40  ปี   จ านวน 163 คน  คิดเป็นร้อยละ 
40.80 รองลงมาคือ 41 – 45 ปี  จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 , 31-35 ปี จ านวน 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.80 ,50 ปีข้ึนไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  และไม่เกิน 30 ปี  
จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.00 มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง  จ านวน 177 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.30  รองลงมาคืออาชีพ  ธุรกิจส่วนตวัอาชีพอิสระ/คา้ขาย  จ านวน 152  คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.00 ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งของรัฐ  จ านวน 32  คน  คิดเป็น
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ร้อยละ 8.00  และ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  จ านวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ 9.80  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  20,001-30,000 บาท จ านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.50   รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน  40,001-50,000 บาท จ านวน  92   คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
30,001-40,000 บาท จ านวน 74  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001-
20,000 บาท   จ านวน 73  คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ไม่เกิน 15,000 บาท 
จ านวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   50,000 บาทขข้ึนไป จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ข้ึนไป  จ านวน 290  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 72.50  รองลงมาคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน  67   คน คิดเป็นร้อยละ 16.80   
และ ไม่เกิน มธัยมศึกษา จ านวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 
                   ผลการวิจยัพบวา่  ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอน็. 
ซิสเต็ม จ ากดั   โดยรวบอยู่ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ  ดา้นการควบคุม, ดา้นการวางแผน และดา้น อยูใ่นระดบัรองลงมา
คือดา้นภาวการณ์เป็นผูน้ าดา้นการจดัการองคก์ร 
ค าส าคญั : ความคิดเห็น,ลูกคา้ , การวางแผน ,การจดัการองคก์ร ,การเป็นผูน้ า, การควบคุม 

 

ABSTRACT 
              The subject opinions of customers towards the management of A.T.N. System Co., 
Ltd. are for study purposes. Customer opinions towards the management of A.T.N. System 
Co., Ltd. are: planning, organizing, leadership and controlling by categorizing personal 
factors as follows: Gender, age, occupation, income, education, population in this research 
are customers of A.T.N. System Co., Ltd. 
              The sample group who answered the questionnaire consisted of 400 people. The 
instrument used for data collection was a questionnaire. The data was analyzed by using a 
computer program to find the percentage, average value (X ̅), standard deviation (SD). 
               The results showed that the company's customers and Of the 400 respondents, 
most of them were 224 females, representing 56.00 percent, and 176 males, representing 
44.00 percent. Most were aged 36-40 years, 163 people, representing 40.80 percent, 
followed by 41 - 45 years old, 82 people, representing 25.00 percent, 31-35 years, 55 people, 
representing 13.80 percent, 50 years or more, 52 people, representing 13.00 percent, and not 
more than 30 years, 48 people, representing a percentage. 12.00 Occupation Employees of 
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private companies / employees of 177 people, representing 44.30%, followed by occupation. 
Self-employed, self-employed / trading, 152 people, representing 38.00 percent, government 
officials / state enterprise employees / government employees, 32 people, representing 8.00 
percent, and others (please specify) 39 people, representing 9.80 percent, have average 
income per month 20,001-30,000 baht, 110 people accounted for 27.50 percent, followed 
by average monthly income. 40,001-50,000 baht, 92 people, representing 23.00 percent 
average monthly income. 30,001-40,000 baht, 74 people, equal to 18.50% average monthly 
income 15,001-20,000 baht, 73 people accounted for 18.30 percent, average monthly income 
not more than 15,000 baht, 41 people accounted for 10.30 percent, and average monthly 
income of 50,000 baht or more, 10 people accounted for 9.80 percent, with a level Bachelor's 
degree or more, 290 people accounted for 72.50%, fo llowed by vocational 
certificate/vocational certificate/diploma number 67 people accounted for 16.80 percent and 
not  more than secondary school  34 people  accounted for  10.80 percent .  
                   The results showed that The opinions of customers towards the management of 
A.T.N. System Co., Ltd. are collected at a high level. When considering each aspect, it was 
found that the aspect that was at the highest level of opinion was control, planning, and the 
second level was leadership in organizational management. 
Keywords : opinions, customers, planning, organization management , leadership, control 

 
บทน า 
       การส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าคือแบบส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าและเป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อความส าเร็จของธุรกิจ  การส ารวจความคิดเห็นจากลูกคา้จะช่วยให้เขา้ใจถึง
ความรู้ของลูกคา้ทีมีต่อแบรนด์ขณะท่ีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้จะบอกว่าลูกคา้
พอใจหรือไม่พอใอย่างไรกบัการบริการนั้นๆ การส ารวจความคิดเห็นเหล่าน้ียงัช่วยเปิดเผย
ให้เห็นถึงปัญหา ช่องว่าความส าเร็จ หรือโอกาสต่างๆดว้ย การท าความเขา้ใจว่าส่ิงใดท าให้
ลูกคา้พอใจ ช่วยให้เห็นถึงปัญหา จุดเด่น จุดดอ้ย ของบริษทั และน าสามารถปรับปรุงเพื่อ
รักษา ช่ือเสียงมารตฐาน ของบริษทัใหอ้ยูใ่นสายตาของลูกคา้ และท าใหลู้กคา้กลบัมาอีก การ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมใหส้มรรถนะในการแข่งขนัของบริษทั
แข็งแกร่ง อาทิ การรักษาลูกคา้ปัจจุบนัให้มีความพึงพอใจในสินคา้และบริการ ตอบสนอง
ความตอ้งการและสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ ย่อมท าให้ลูกคา้ตดัสินใจกลบัมาใช้
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บริการซ ้ า รวมถึงการแนะน าบอกต่อประสบการณ์ท่ีดีเป็นทอด ๆ บริษทัยงัใชข้อ้มูลเหล่าน้ี
เป็นแนวทางคน้ควา้หาและสร้างความเป็นไปไดใ้หม่ๆ เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ตลาด ส่งผลใหบ้ริษทัเขา้ใจและสามารถวางแผนรองรับการเปล่ียนแปลง  
            หน่วยงานตอ้งมีความพร้อมและมีศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี บุคลากรจะตอ้งมี
ความรู้ ความสามารถ ความขยนั อดทน เสียสละ และมีความจริงใจ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีความรักในองคก์ร ซ่ึงในปัจจุบนักระบวนการบริหารงานของ บริษทั เอ.ที.เอน็.
ซิสเต็ม จ ากัด  พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในกระบวนการบริหารจดัการภายในเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการบริหารงานของผู ้บังคับบัญชาสายงานและเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้การบริหารจดัการภายในมีการปรับเปล่ียนระบบการ
บริหารงานภายในอยูเ่สมอ ซ่ึงการจดัระบบงานยงัไม่สมดุล ระบบการบริหารจดัการภายใน
ยงัไม่เป็นระบบ  
               จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผูว้ิจัยต้องการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นลูกค้าต่อการ
บริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั เพื่อการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้  เพื่อเป็น
แนวทางในการน าขอ้มูลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการให้บริการลูกคา้ เพื่อท่ีจะ
สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนและใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาและปรับปรุง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั เพิ่มข้ึนต่อไป   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
           เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั     
ขอบเขตการวิจัย 
         การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอ็น.ซิสเต็ม 
จ ากดั มีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
                  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
                  ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
               1.ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 
                  ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
               2.ตวัแปรตาม ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอ็น.ซิส 
เตม็ จ ากดัไดแ้ก่ การวางแผน  การจดัการองคก์ร   ภาวการณ์เป็นผูน้ า  การควบคุม 
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                 ขอบเขตด้านประชากร 
               ประชากรการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดประชากร เป็นลูกคา้ของการบริหารงานของบริษทั 
เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั         
                 กลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
เอ.ที.เอ็น.ซิสเต็ม จ ากดัผูท่ี้ก าลงัจะซ้ือหรือก าลงัตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั เอ.ที.เอ็น.
ซิสเต็ม จ ากดั  โดยการ ค านวณกลุ่มตวัอย่างใช้  การค านวณสูตรของ บาร์เลจ โคทริลิท; 
และฮิชกินส์ (Bartlett,  Kotrlik; and Higgins. 2001 : 45) โดยประยุกตม์าจากสูตรของคอแค
รน  (Cochran. 1977 : 78) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 (Z = 1.96)  
                   ดงันั้น  จะตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  384  คน  จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ  
โดยมีความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ  5  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพื่อความ
เหมาะสมและสะดวกในการประเมิณผลและวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง  
400  คน  ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามเง่ือนไขท่ีก าหนด  คือ  ไม่นอ้ยกวา่  384  คน 
                ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                ท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัยของความคิดเห็นของลูกค้าต่อการ
บริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอ็น.ซิสเต็มจ ากัด และเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม -  
สิงหาคม  2565   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 
                 1.ทราบความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของ บริษทั เอ.ที.เอ็น.ซิสเต็ม 
จ ากดั                           

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                    ตวัแปรตน้                                                            ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

ความคดิเห็นของลูกค้าต่อการบริหารงานของ 
บริษัท เอ.ที.เอน็.ซิสเต็มจ ากดั  

1.  การวางแผน    (Planning) 
2.  การจดัการองคก์ร (Organizing) 
3.  ภาวะการเป็นผูน้ า (Leading) 
4.   การควบคุม (Controlling) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ  
4. รายได ้ 
5. ระดบัการศึกษา 
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แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
                       แนวคดิและทฤษฎคีวามคดิเห็น 
                      กู๊ด (Good, 1959, p. 376) ใหค้วามหมายของความคิดเห็นไว ้ไดแ้ก่ ความหมาย
ทัว่ไปหมายถึง ความเช่ือ ความเห็น ขอ้พิจารณา ความรู้สึก หรือทศันะท่ียงัไม่ไดรั้บการ
พิสูจน์อยา่งแน่นอน และยงัขาดน ้าหนกัทางเหตุผลหรือการวิเคราะห์ หรือกล่าวกวา้ง ๆไดว้า่ 
มีความเป็นไปไดม้ากกว่าความรู้ ความหมายเฉพาะหมายถึง การพิจารณาหรือขอ้วินิจฉัย
อยา่งมีแบบแผนจากแหล่งขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเช่ือถือได ้
                       แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการวางแผน 
                   แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผน เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีตอ้งวางแผนเพื่อ
ใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน และเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลส าเร็จท่ีคาดหวงัในอนาคต 
ดังมีผูก้ล่าวไวว้่า การปฏิบติังานจะประสบผลส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับการ
วางแผน และถา้วางแผนดี กเ็ท่ากบัปฏิบติังานส าเร็จไปแลว้กวา่คร่ึง 
 
                       ข้อมูลท่ัวไปของ บริษัท เอ.ที.เอน็.ซิสเต็ม จ ากดั 
                   บริษทั เอ.ที.เอน็. ซิสเตม็ จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  20 สิงหาคม พ.ศ.2558   สถาน
ท่ีตั้ ง ส านักงานใหญ่ 225/97 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ โรงงาน  125/2 อนามยังามเจริญ ซอย 25 ท่าขา้ม แขวงบางขุนเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย ์
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี01155558017138 ช่ือนิติบุคคล ช่ือบริษทั เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั  
กรรมการผูจ้ดัการผูมี้อ  านาจลงนาม คุณนันทิชา เท่ียงแจง้  ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
ถ้วน   เป็นผูผ้ลิตระบบการจัดเก็บคลงัสินค้าแบบ บริการค านวณออกแบบและผลิตชั้น
ลอยน็อคดาวน์ ชั้นวางสตอ็กสินคา้ ชั้นวางของในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นเก็บของในโกดงั  
Pallet manufacturers และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เราใหบ้ริการทางดา้นการออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ใน
การวางแบบและโครงสร้าง ท าการผลิตทุกช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือท่ีเป็นเฉพาะทาง และ
ควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการติดตั้ง และยงัรับประกนัผลงานต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลา 5 ปี  ทีมงานมืออาชีพ ประการณ์กวา่ 10 ปี                        
  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
                         เชิด ยอดมโนธรรม (2550) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการ
บริหารองคก์ร: กรณีศึกษาฝ่ายโยธาในส านกังานเขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎร์
บูรณะมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีต่อการบริหารองค์กรของ ฝ่าย
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โยธาในส านักงานเขตภาษีเจริญ เขตจอมทองและเขตราษฎร์บูรณะและศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการบริหารองคก์รของฝ่ายโยธาในส านกังานเขตภาษีเจริญ เขต
จอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ  ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายโยธาใน
ส านักงานเขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
องคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายดา้น ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดงัน้ี ดา้น
การวางแผน ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอ านวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการ
รายงาน ดา้นการจดัองคก์รและอนัดบัสุดทา้ย  
             สุทธิกานต ์ชูทอง (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการของเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี มีว ัตถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของเทศบาลต าบลบางละมุง 
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี และเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี โดย
วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการ
บริการของเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นประสิทธิภาพ รองลงมาคือ 
ดา้นความทัว่ถึงและดา้นความพร้อมในการใหบ้ริการ โดยในดา้นประสิทธิภาพ ประชาชนมี
ความคิดเห็นวา่ เทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ในดา้นความทัว่ถึง ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีการประชาสัมพนัธ์ระเบียบวิธี
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และในดา้นความพร้อมในการให้บริการ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า
เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานตรงตามเวลาของการปฏิบติัราชการผลเปรียบเทียบความแตกต่าง มี
ความเห็นต่อคุณภาพการบริการ  
              ยวุนสั จ าปามูล (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยั
พบวา่ 1. ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลล าปลาย
มาศ อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย์ พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพชีวิต ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานเม่ือเรียงจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่าไดด้งัน้ี ดา้นยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ด้านยุทธศาสตร์การพฒันาการจัดการทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด้านการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง 
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            ทศรัฐ จนัยาง (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานเทศบาลต าบลล าตาเสา อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างของผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของส านกังานเทศบาลต าบลล าตาเสา อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือ
พิจารณาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการแต่ละดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในดา้นการ
ให้บริการอย่างเพียงพอมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการอย่างทนัเวลา ดา้นการ
ให้บริการอย่างกา้วหนา้ ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และดา้นการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค ตามล าดบั 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 
                  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลดว้ยดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
                 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               ประชากรการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดประชากร เป็นลูกคา้ของการบริหารงานของ
บริษทั เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั                 
                  กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างจากผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ของ
บริษทั เอ.ที.เอ็น.ซิสเตม็ จ ากดัผูท่ี้ก าลงัจะซ้ือหรือก าลงัตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั เอ.
ที.เอ็น.ซิสเต็ม จ ากดั  โดยการ ค านวณกลุ่มตวัอย่างใช ้ การค านวณสูตรของ บาร์เลจ โคทริ
ลิท; และฮิชกินส์ (Bartlett,  Kotrlik; and Higgins. 2001 : 45) โดยประยกุตม์าจากสูตรของคอ
แครน  (Cochran. 1977 : 78) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 (Z = 1.96)  
                   ดงันั้น  จะตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  384  คน  จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ  
โดยมีความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ  5  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  เพื่อความ
เหมาะสมและสะดวกในการประเมิณผลและวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง  
400  คน  ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามเง่ือนไขท่ีก าหนด  คือ  ไม่นอ้ยกวา่  384  คน    
                    เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
                    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู ้
ศึกษาไดท้ าการศึกษาจากเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้ พร้อมทั้งไดท้ าการปรับปรุงค าถามใหเ้หมาะสม
กบัลูกคา้บริษทั เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั แบบสอบถามท่ี ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2  
ส่วน คือ 
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                   ตอนท่ี 1.เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้บริษทั เอ.ที.เอน็.
ซิสเตม็ จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา  
                   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของ
บริษทั เอ.ที.เอน็.  ซิสเตม็ จ ากดั  
                     ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ    
                    ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ (Subject Matter 
Specialists)  จ านวน  3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความชดัเจนของการใชภ้าษา และทาการ
ทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละขอ้ตรงตามวตัถุประสงค ์
ของการวิจยัคร้ังน้ี หรือไม่ โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้ง(IC or IOC : Index of Term - 
Objective Congruence) เพื่อหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม กบัประเด็นหลกัของ
เน้ือหาของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) โดยมเกณฑก์ารพิจรณาคะแนน     
               วดัผลโดยพจิารณาจากคะแนน IOC ดงันี ้
    1.  ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
    2.  ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
                  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                   แจกแบบสอบถามให้แก่ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีก าหนดไว้  โดยใช้วิ ธีการแจก
แบบสอบถามเป็นกระดาษและผ่านทางออนไลน์โดยใช ้Google Form ตอบขอ้ซักถามบาง
ประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ี
ไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์                          
               การวเิคราะห์ข้อมูล 
               ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์                  

              สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

               1.ร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

               2. ค่าเฉล่ีย (X̅) 

               3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการ  

                 บริหารงานของบริษทั  เอ.ที.เอน็. ซิสเตม็ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
                  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1  เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00  และเพศชาย  จ านวน  
176  คน  คิดเป็นร้อยละ 44.00 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ36 – 40  ปี   จ านวน 163 คน  คิดเป็นร้อยละ 
40.80 รองลงมาคือ 41 – 45 ปี  จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 , 31-35 ปี จ านวน 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.80 ,50 ปีข้ึนไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  และไม่เกิน 30 ปี  
จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.00  ส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้าง  
จ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.30  รองลงมาคืออาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระคา้ขาย
จ านวน 152  คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ  
จ านวน 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.00  และ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  จ านวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ 
9.80 ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001-30,000 บาท จ านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 
27.50   รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  40,001-50,000 บาท จ านวน  92   คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.00  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,001-40,000 บาท จ านวน 74  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.50 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001-20,000 บาท   จ านวน 73  คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน  ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
50,000 บาทขข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี  ข้ึนไป  จ านวน 290  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.50    รองลงมาคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
จ านวน  67   คน คิดเป็นร้อยละ 16.80   และ ไม่เกิน มธัยมศึกษา จ านวน 34  คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.80  
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั 
เอ.ที.เอ็น. ซิสเต็ม จ ากดั โดยรวบอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ  ดา้นการควบคุม, ดา้นการวางแผน และดา้นท่ีอยู่ในระดบั
รองลงมา คือ ดา้นภาวการณ์เป็นผูน้ า  ดา้นการจดัการองคก์ร            
สรุปผลการวจัิย 
            ปัจจัยส่วนบุคคล    
   การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอน็.ซิสเตม็ จ ากดั 
พบวา่ ลูกคา้ของบริษทัและ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน  224 คน และเพศชายจ านวน  176คนมีอายุ 36 – 40  ปีจ านวน 163 คน มีอาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง  จ านวน 177 คน  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001-30,000 บาท 
จ านวน 110 คน  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ข้ึนไป  จ านวน 290  คน   
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                ความคดิเห็นของลูกค้าต่อการบริหารงานของบริษัท เอ.ที.เอน็. ซิสเต็ม จ ากดั    
                ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอน็. ซิสเตม็ จ ากดั   โดย
รวบอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คือ  ดา้นการควบคุม, ดา้นการวางแผน และดา้นท่ีอยู่ในระดบัรองลงมา  คือ ดา้นภาวการณ์
เป็นผูน้ า  ดา้นการจดัการองคก์ร  
การอภิปรายผล 
          ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอน็. ซิสเตม็ จ ากดั โดยรวม
อยู่ระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คือ  ดา้นการควบคุม, ดา้นการวางแผน และดา้นท่ีอยู่ในระดบัรองลงมา  คือ ดา้นภาวการณ์
เป็นผูน้ า  ดา้นการจดัการองคก์ร ตามล าดบั  โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี  
                 1.ด้านการวางแผน   
                 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอ็น. ซิสเต็ม จ ากัด  
จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้    ดา้นการวางแผน   โดยรวมอยู่ระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ  เชิด ยอดมโนธรรม (2550)   พบว่า ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายโยธาใน
ส านักงานเขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ (พื้นท่ี ก ท. 6กลุ่มตากสิน) มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายดา้น ทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี ดา้นการวางแผน รองลงมา ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการอ านวยการ 
ดา้นการประสานงาน ดา้นการรายงาน ดา้นการจดัองคก์รและอนัดบัสุดทา้ย การงบประมาณ 
ตามล าดบั การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส านกังานและระยะเวลารับราชการต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารองคก์รแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนอาย ุและ
ระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั         
                2.ด้านการจัดการองค์กร   
               ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอ็น. ซิสเต็ม จ ากัด  
จ าแนกตามรายดา้น และรายขอ้ : ดา้นการจดัการองคก์ร  โดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด     ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุทธิกานต ์ชูทอง (2551) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อคุณภาพการบริการของเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่
ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นประสิทธิภาพ 
รองลงมาคือ ดา้นความทัว่ถึงและดา้นความพร้อมในการใหบ้ริการ โดยในดา้นประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี มีความ
รวดเ ร็วในการให้บริการ ในด้านความทั่ว ถึง  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า  มีการ
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ประชาสัมพนัธ์ระเบียบวิธีปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และในดา้นความพร้อมในการให้บริการ 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรงตามเวลาของการปฏิบัติราชการ
ผลเปรียบเทียบความแตกต่าง ของความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ
เทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และประเภทงานท่ีมาติดต่อ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนั 
และปัจจยัดา้นเพศต่างกนั มีความเห็นต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 
.05 
                3. ด้านภาวะการเป็นผู้น า    
                ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารงานของบริษทั เอ.ที.เอ็น. ซิสเต็ม จ ากัด  
จ าแนกตามรายด้าน  และรายข้อ : ด้านภาวะการเป็นผูน้ า  โดยรวมอยู่ระดับมาก ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุวนัส จ าปามูล (2553) ผลการวิจยัพบว่า 1. ความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ 
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดา้นยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเม่ือเรียงจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่าไดด้งัน้ี 
ด้านยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านยุทธศาสตร์การพฒันาการจัดการทัพยากร
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ตามล าดบั 
2. ความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ คือ ควรจดัให้มี
สถานท่ีออกก าลงักาย เช่น บริเวณสวนสาธารณะใหเ้หมาะสมใหมี้ระบบการผลิตน ้าประปา
มีความทันสมัยและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การแสดงความคิดเห็น ช่วยกนัคิดริเร่ิม
สร้างสรรคเ์สนอแนะความตอ้งการหรือตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม เพื่อส่งผลถึงความเป็นอยูข่องชุมชนในทอ้งถ่ิน       
             4. การควบคุม   
              ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารงานของบริษัท เอ.ที.เอ็น. ซิสเต็ม จ ากัด  
จ าแนกตามรายดา้น และรายขอ้ ดา้นการควบคุม  โดยรวมอยู่ระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ   ทศรัฐ จนัยาง (2555)ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการ
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของส านกังานเทศบาลต าบลล าตาเสา อ าเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดบัดีโดยไม่แตกต่างกนัตามปัจจยัทางประชากรศาสตร์
เม่ือพิจารณาพบว่า เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัท่ี
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ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ในทุกดา้นแต่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ในดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ เม่ือพิจารณา
ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการอย่างทนัเวลา ดา้นการ
ให้บริการอย่างกา้วหนา้ ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และดา้นการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค ตามล าดบั 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
          1.ด้านการวางแผน    
            ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การวางแผนช่วยในการส่ือสารให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางของ
องค์กร การท่ีผูบ้ริหารสามารถด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัวิธีการท่ีจะท าให้
วตัถุประสงคส์ัมฤทธ์ิผลไวล่้วงหนา้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะเป็นผลดีต่อองคก์ร, แผนท่ี
จดัท าข้ึนตอ้งแสดงใหเ้ห็นตารางเวลาของการปฏิบติังาน แผนกิจกรรมจะแสดงใหเ้ห็นวา่ แต่
ละหน่วยงานย่อยในองค์กรมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมอะไร ในช่วงเวลา
ใดบา้ง กิจกรรมนั้นจะเร่ิมตน้เม่ือไร และจะตอ้งด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองกบัหน่วยงานใด 
เพื่อใหง้านนั้นแลว้เสร็จบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ           
                  2.ด้านการจัดการองค์กร    
               ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การท างานเป็นทีม กล่าวคือ ความส าคญัในดา้นความรู้สึก
ของบุคคล ยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน โครงสร้างของ
องคก์าร,การร่วมกนัท างาน มีสายการบงัคบับญัชาเพื่อใหง้านส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์พื่อให้
การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยทุธศาสตร์ขององคก์ารนั้น การออกแบบ โครงสร้าง
องคก์ารเป็นกิจกรรมท่ีควรไดรั้บการตรวจสอบอยู่เสมอเน่ือง, การจดัการองคก์รตามหลกั
ธรรมาภิบาล มีการก าหนดปรัชญาการบริหาร สร้างวฒันธรรมองคก์าร มีการท างานเป็นทีม 
และพฒันาระบบการส่ือสารระหวา่งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร              
                3.ด้านภาวะการเป็นผู้น า     
                ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  อยูบ่นพื้นฐานของเหตุผลและความถูกตอ้ง มีความชดัเจน มี
ความเป็นธรรม และตดัสินใจแกไ้ขปัญหาจากพื้นฐาน เพื่อความถูกตอ้ง เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ใชก้ารตดัสินใจของกลุ่มหรือใหผู้ต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจรับฟัง
ความคิดเห็นส่วนรวม ท างานเป็นทีม  มีการส่ือสารแบบ  2 ทาง  
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              4.ด้านการควบคุม    
                ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  การควบคุม เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ชดัเจน การวางระบบควบคุมภายในก็เช่นกนั ตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคข์อง
การควบคุมข้ึนมา ซ่ึงวตัถุประสงคน์ั้นอาจก าหนดแตกต่างกนัไปตามแนวคิดและหลกัการ
ควบคุมองคก์ารแต่ละองคก์าร นกัวิชาการและหน่วยงานต่างๆ  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
                  1. ควรก าหนดนโยบายดา้นความน่าเช่ือถือในการบริการ เพื่อสร้างความเช่ือใจ
ให้กบัลูกคา้ ว่าเม่ือมารับซ้ือหรือรับบริการแลว้จะสามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องการ
มาใชบ้ริการ 
                  2. ควรมีดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการในการใหบ้ริการแบบ One stop service 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ หรืออาจมีการน าเอาระบบ E-
office มาใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อใหลู้กคา้มีความสะดวกในการรับบริการ 
                 3.ควรจดักิจกรรมอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในดา้นท่ีจะช่วยส่งเสริม
การ พฒันาศกัยภาพในการบริการ เช่น อบรมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่ออ านวยความ
สะดวกใน การบริการ และลดขั้นตอนในการใหบ้ริการ ใหส้ามารถตอบสนองผูม้ารับบริการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ 
                  4.ควรศึกษาคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทั เอ.ที.เอ็น. ซิส
เตม็ จ ากดั โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ 
                   5.ควรศึกษาคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั เอ.ที.เอ็น. ซิส
เตม็ จ ากดั เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัมาพฒันาคุณภาพการบริการของบริษทั เอ.ที.เอน็. ซิสเต็ม 
จ ากดั  
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