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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดัไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ ดา้นการให้
ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ และดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุการท างาน ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ธุรกิจ
ผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ  ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน  
124 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลวิจยัพบว่า 1) ธุรกิจผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 124 ราย ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.50 มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.20  
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.70 มีต าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าท่ี
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ฝ่ายความปลอดภยั (จป.)/เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.70 มีอายุการท างาน  
11 ปีข้ึนไป จ านวน38 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.60 

2) ความพึงพอใจในการใช้บริการตรวจวัดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ  ากดั โดยรวมอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ
ไวใ้จในการบริการ, ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ, ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ, ดา้นคุณภาพ 
การใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 
ABSTRACT 
          The research of The Satisfaction Using Measurement The Occupational Safety, Health and 
Environment by The Business Service Provider of Green Earth Environment Co., Ltd. The factors 
of  Service process and procedures, Service quality, Service reliability, Assurance of service and 
Service personnel.  That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Position, 
Education and Years’ Experience. The population used is The Business Service Provider of  
Green Earth Environment Co., Ltd. The samples used in this research amount of 124 peoples.  
The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for  
Social Science Research. The statistics were percentage, mean ( X ) and standard deviation (SD). 
         The results found that 1) The users all respondents 124 peoples. Most are female 85 peoples 
representing  68.50%,  Most aged 31-40 years old . Most are Bachelor’s degree 105 peoples 
representing 84.70%. Most are position  Safety Officer/ Environment Officer 84 peoples 
representing 67.70%. Most are Years’ Experience 11 years up 38 peoples representing 30.60%. 

2) The Satisfaction Using Measurement The Occupational Safety, Health and 
Environment by The Business Service Provider of Green Earth Environment Co., Ltd. overall is at 
a high level. Considering each side found that overall is at a high level  Service reliability, Service 
personnel, Assurance of service, Service quality and Service process and procedures respectively. 

Keywords : The satisfaction, The Measurement of the occupational safety, health and environment. 
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บทนํา   
   ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีส าคญั เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มเกิดความเส่ือมโทรมและเกิดภาวะ
มลพิษไดแ้ก่มลพิษทางน ้า มลพิษ ทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือแมแ้ต่มลพิษทางดิน  เน่ืองจากการขยายตวั
ของภาคอุตสาหกรรมท าให้จ านวนโรงงานอุตสาหกรมมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ทางโรงงานอุตสาหกรรม 
จึงตอ้งมีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพ่ือควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึน ใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีก าหนด 

นอกจากน้ีโรงงานอุตสาหกรรมยงัต้องค านึงถึงปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ต่อพนกังาน ซ่ึงในขั้นตอนของการท างานของพนกังานนั้น อาจเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของพนกังาน จึงตอ้งมุ่งเนน้
การด าเนินงานใหมี้ความปลอดภยัสูงสุด  ปัญหาทั้ง 2 ดา้นของโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกควบคุมดูแลภายใต้
กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินการตรวจวดัเพ่ือป้องกนัดงักล่าว กฎหมายจะท าการก าหนดให้
หน่วยงานภาคเอกชนท่ีด าเนินการตอ้งไดรั้บใบอนุญาตการข้ึนทะเบียนอย่างถูกตอ้ง  จึงจะเป็นผูมี้ความสามารถ
ในการด าเนินการเพ่ือช่วยดูแลและป้องกนัปัญหาไปควบคู่กนั  
  บริษทั กรีน  เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั  เป็นหน่วยงานเอกชน ผูใ้หบ้ริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยั
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดรั้บใบอนุญาตการข้ึนทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด จากหน่วยงานภาครัฐ  
2 หน่วยงาน คือ กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม และไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงศกัยภาพและความสามารถของหอ้งปฏิบติัการทดสอบ และเป็นมาตรฐานสากล 
ท่ีช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในความสามารถในการทดสอบของหอ้งปฏิบติัการและคุณภาพโดยรวมของบริษทั 
   ทั้งน้ีธุรกิจในดา้นน้ีมีแนวโน้มขยายตวัและมีการแข่งขนัสูง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ เพ่ือหาจุดเด่นและสร้างความแตกต่าง  โดยท าการพฒันาคุณภาพและ
ศกัยภาพในการบริการในดา้นต่างๆ  ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน
ในระยะยาว  
  จากเหตุผลดงักล่าวจึงท าใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษา เพ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ียงัจะน ามาซ่ึงแนวทางในการท่ีจะเรียนรู้และ
ปรับตวัใหท้นักบัสภาพการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและช่วยขยายองคค์วามรู้ดา้นการบริการท่ีจะสามารถ
ด ารงอยูไ่ดท่้ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และผลกระทบจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั 
 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา   
ตวัแปรอสิระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และอายกุารท างาน 
ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

ของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 
ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและ 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 

178 ราย (ขอ้มลู ณ เดือนธนัวาคม 2564) 
ขอบเขตระยะเวลา 
การด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใช้บริการตรวจวดัด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั 

2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยั
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากดั  ให้ตอบสนอง 
ต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการใหดี้มากยิ่งข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

  ความพงึพอใจในการใช้บริการตรวจวดั 
  ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

  และส่ิงแวดล้อมของธุรกจิผู้รับบริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล  บริษทั กรีน เอร์ิธ เอน็ไวรอนเม้นท์ จาํกดั 
 1. เพศ   1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 2. อาย ุ   2. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
 3. ระดบัการศึกษาสูงสุด   3. ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ 
 4. ต าแหน่งงาน   4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 
 5. อายกุารท างาน   5. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
วรูม (Vroom.1964:8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลนั้นเขา้ไปมี

ส่วนร่วมแลว้เกิดทศันคติในดา้นบวก ก็จะแสดงใหเ้ห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและหากเกิดทศันคติ
ดา้นลบ กจ็ะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง 

รองศาสตราจารย ์ดร.สญัญาเคณาภูมิและคณะ (2562:14) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของความพึงพอใจ
เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดบุคคลจะรับรู้ความ 
พึงพอใจท่ีรู้สึกไดใ้นขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้น การบริการท่ีดี

ผูรั้บบริการจะไดรั้บความประทบัใจและเกิดความช่ืนชมองคก์ร อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์ร
เบ้ืองหลงัความส าเร็จของทุกงาน มกัจะมีงานบริการเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประชาสัมพนัธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัซ่ึง
จะตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือนพฒันางานบริการใหมี้คุณภาพ และมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็น “การบริการท่ีดี” 
(ท่ีมา; คู่มือหลกัการการให้บริการท่ีดีภายใตก้ระบวนการจดัการความรู้, ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประจ าปีการศึกษา 2555:2) 
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Douglas (2007) ไดก้ล่าวไวว้่าคุณภาพการใหบ้ริการ (Service quality) หมายถึง ทศันคติท่ีเกิดข้ึน
ในระยะยาวเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งหมด 

Parasuraman et al. (1988) ปัจจยัก าหนดคุณภาพบริการ 5 ดา้นคือ  
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)   
2. ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability)  
3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness)  
4. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance)  
5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy)  
ข้อมูลเกีย่วกบั บริษทั กรีน เอร์ิธ เอน็ไวรอนเม้นท์ จาํกดั 

 บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เป็นธุรกิจประเภทบริการตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดลอ้ม  
งานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รวมถึงงานควบคุมดูแลระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ระบบบ าบดั
มลพิษน ้ าเสีย ระบบบ าบดัมลพิษอากาศ ระบบบ าบดัมลพิษกากอุตสาหกรรม และการให้ค าแนะน าตามหลกั
วิชาการ การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปรับปรุงบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานประกอบการ  พร้อมทั้ งน าผลการตรวจวดัไปใช้ในการก าหนดมาตรการป้องกัน   
แกไ้ขผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังานในสถานประกอบการ และต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ ตลอดจน
เพ่ือเป็นขอ้มลูในการน าเสนอต่อองคก์ร หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ไดรั้บใบอนุญาตข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์
เอกชน เลขท่ี ว-288 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้ใบอนุญาต การตรวจวดัและวิเคราะห์ระดบั
ความร้อน เลขท่ี 0401-03-2565-007 การตรวจวดัและวิเคราะห์ระดบัแสงสว่าง เลขท่ี 0402-03-2565-007 
การตรวจวดัและวิเคราะห์ระดับเสียง เลขท่ี 0403-03-2565-007 การตรวจวดัระดับความเข้มของสารเคมี  
เลขท่ี 0201-03-2564-006 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  พร้อมกันน้ียงัพฒันาคุณภาพของ
หอ้งปฏิบติัการจนไดรั้บการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 Testing No. 245 จากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินงาน ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ 

การให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้  จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี มีผลการศึกษาพบว่า ภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก พบว่าพึงพอใจอนัดับแรกคือ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการอยู่ในระดบัมาก ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการอยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยดา้นการตอบสนอง
ต่อผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
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อมรารัตน์ บุญภา (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของเทศบาล ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการบริการภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
เป็นอนัดบัแรก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาดา้น การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และอนัดบัสุดทา้ยดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมาก  

ชาญกิจ อ่างทอง (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการบริการโรงพยาบาล
เอกชน ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ คุณภาพของการบริการ ซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้ไดน้ั้น ข้ึนอยู่กบั
บริการท่ีสามารถตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้ได ้และความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีควรเกิดข้ึน
นอ้ยท่ีสุด ส่วนหน่ึงมีผลมาจากคุณค่าท่ีลกูคา้รับรู้  

มงคล ปานศรี (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทย  
ดา้นคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ผลจากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์
พบวา่ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก  
เป็นอันดับแรกคือด้านการให้บริการ รองลงมา ด้านเวลา ด้านพนักงาน ด้านความปลอดภัย และ 
ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกตามล าดบั 

รองศาสตราจารยด์ร. สัญญา  เคณาภูมิและคณะ (2562) ไดท้ าการศึกษา เร่ืองการส ารวจความ 
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเดิด อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร จากการศึกษา
พบว่า ประชาชนผูใ้ช้บริการเทศบาลต าบลเดิด มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการมีความพึงพอใจท่ีระดบัมากท่ีสุด  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความพึงพอใจท่ีระดบั
มากท่ีสุด  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีความพึงพอใจท่ีระดบัมากท่ีสุด  ประเด็นดา้นคุณภาพการให้บริการมี 
ความพึงพอใจท่ีระดบัมากท่ีสุด 

วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั จ านวน  

178 ราย (ขอ้มลู ณ เดือนธนัวาคม 2564) 
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กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane)  
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ียอมรับไดต้ ่ากว่า  123.18 ราย  ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 124 ราย 
จากประชากรทั้งหมด 178 ราย ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
ซ่ึงผูวิ้จยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม  ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา

สูงสุด และอายกุารท างาน  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 5 ดา้น โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด=5, 

มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื   
สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค ์

หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณา ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา 
ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาแต่ละขอ้ ดงัน้ี  

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC  
1.  ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2.  ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ี

ก าหนดจ านวน 124 ราย คือ ธุรกิจผูรั้บบริการ บริษัท  กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด หลงัจากเก็บ 
ขอ้มลูครบจะด าเนินขั้นต่อไป  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  
2.  ค่าเฉล่ีย ( X ) 
3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการตรวจวดัความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั 



9 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 

124 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.50 และเพศชาย จ านวน 39 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี  จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาคือ 41–50 ปี จ านวน 
39 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.40 และ 21-30 ปี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.40 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.70 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
15 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.10 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
มีต าแหน่งการท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความปลอดภยั (จป.)/เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 84 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 67.70 รองลงมาคือเจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือ จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.30 เท่ากบั 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ11.30, อ่ืนๆ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.10 , 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิศวกรรม/โครงการ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.20 และเจา้หนา้ฝ่ายผลิต/ประกนัคุณภาพ 
จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายกุารท างาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 38 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.60, 4-6 ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.60, 1-3 ปี จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.80,  
7-10 ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.20 และต ่ากวา่ 1 ปี จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการตรวจวดัด้านความปลอดภัยอาชีว 
อนามัยและส่ิงแวดล้อมของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด  โดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความ
น่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ  ดา้นคุณภาพ 
การให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดทั้ง 5 ขอ้ คือ การจดัส่ง
เอกสารต่างๆ เม่ือมีการร้องขอเพ่ิมเติม, การติดต่อประสานงานเพ่ือเขา้ไปด าเนินการตรวจวดั, การติดต่อ
เพ่ือขอใบเสนอราคาส่งใหร้วดเร็ว ถูกตอ้ง, การแจง้ระยะเวลาติดตามงาน และการจดัส่งรายงานเบ้ืองตน้
และรายงานฉบบัสมบูรณ์ ตามล าดบั ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ พบวา่ทั้ง 5 ขอ้ มีระดบัความพึงพอใจระดบั
มากท่ีสุดทั้ง 5 ขอ้ คือ การด าเนินการตรวจวดัเป็นไปตามมาตรฐาน, เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวดัเพียงพอ, 
ความพร้อมของบุคลากรในการเข้าด าเนินการ , การวางแผนงานให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและเวลา 
การปฏิบติังานของลูกคา้ และความพร้อมของห้องปฏิบติัการ ตามล าดับ, ด้านความน่าเช่ือถือไวใ้จ 
ในการบริการ มีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดทั้ง 5 ขอ้ คือ การรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ , 
เสริมสร้างศกัยภาพดว้ยมาตรฐานการรับรองสากล ISO17025, เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวดัไดม้าตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด, ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของผลการตรวจวดั และมีการข้ึนทะเบียนและไดรั้บ
ใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น ตามล าดบั ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการมีระดบัความพึงพอใจระดบั 
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มากท่ีสุดทั้ ง 5 ข้อ คือ มีการให้ค าอธิบายและตอบข้อซักถามท่ีน่าเช่ือและถูกต้องตามหลกัวิชาการ,  
การดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเน่ืองจนงานเสร็จส้ิน, ราคาเหมาะสมต่อคุณภาพการบริการ, ความน่าเช่ือถือใน
ช่ือเสียงและคุณภาพการบริการ และมีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น ตามล าดบั ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
มีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดทั้ง 6 ขอ้ คือ เจา้หนา้ท่ีตรวจวดัสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั
ครบถว้น, เจา้หนา้ท่ีตรวจวดักิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาสุภาพ, เจา้หนา้ท่ีตรวจวดัการแต่งกายสุภาพ,  
ฝ่ายหอ้งปฏิบติัการใหค้ าอธิบายและตอบขอ้ซกัถามท่ีตรงประเด็นในส่วนของผลการตรวจวดั, ความเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติังานของทุกฝ่าย และฝ่ายจดัท ารายงานให้ค าอธิบายและตอบขอ้ซักถามท่ีตรงประเด็น 
ในส่วนของเล่มรายงาน ตามล าดบั  
 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 124 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.50 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน  
56 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.20 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.70 มีต าแหน่ง
งานเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความปลอดภยั (จป.)/ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.70 
มีอายกุารท างาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.60 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของ
ธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่าทั้ ง  5 ด้าน อยู่ ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความน่า เ ช่ือถือไว้ใจในการบริการ ,  
ดา้นเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ, ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ, ดา้นคุณภาพการให้บริการ และ 
ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล  

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท์ จาํกดั โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จ
ในการบริการ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ  ดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ตามลาํดบั โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทั้ง 5 ขอ้ มีระดบัความพึงพอใจระดบั

มากท่ีสุด คือ การจดัส่งเอกสารต่างๆ เม่ือมีการร้องขอเพ่ิมเติม, การติดต่อประสานงานเพ่ือเขา้ไปดาํเนินการ
ตรวจวดั, การติดต่อเพ่ือขอใบเสนอราคาส่งให้รวดเร็ว ถูกตอ้ง, การแจง้ระยะเวลาติดตามงาน และ 
การจัดส่งรายงานเบ้ืองต้นและรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รองศาสตราจารย์ดร.สัญญาเคณาภูมิและคณะ (2562) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลเดิด อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร จากการศึกษาพบว่า  
ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการให้บริการ 
มีความพึงพอใจท่ีระดบัมากท่ีสุด  ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจท่ีระดบัมากท่ีสุด ดา้นส่ิงอาํนวย 
ความสะดวกมีความพึงพอใจท่ีระดบัมากท่ีสุด ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีความพึงพอใจท่ีระดบัมากท่ีสุด 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ   
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทั้ง 5 ขอ้ มีระดบัความพึงพอใจระดบั

มากท่ีสุด คือ การดาํเนินการตรวจวดัเป็นไปตามมาตรฐาน , เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวดัเพียงพอ ,  
ความพร้อมของบุคลากรในการเข้าดําเนินการ , การวางแผนงานให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและเวลา 
การปฏิบติังานของลูกคา้ และความพร้อมของห้องปฏิบติัการ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชาญกิจ อ่างทอง (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการบริการใชโ้รงพยาบาลเอกชน 
ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
ของลูกคา้มากท่ีสุด คือ คุณภาพของการบริการ ซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้ไดน้ั้น ข้ึนอยู่กบั
บริการท่ีสามารถตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้ได ้และความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีควรเกิดข้ึน 
นอ้ยท่ีสุด ส่วนหน่ึงมีผลมาจากคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ กล่าวคือเม่ือลูกคา้เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าบริการกบัคุณภาพท่ีไดรั้บแลว้ ลกูคา้รับรู้ไดถึ้งความเหมาะสมเพียงใด  

3. ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจในการบริการ   
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 5 ข้อ  

มีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ การรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้, เสริมสร้างศกัยภาพดว้ย
มาตรฐานการรับรองสากล ISO17025, เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวดัไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด,  
ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของผลการตรวจวดั และมีการข้ึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น 
ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพ็ญนภา จรัสพนัธ์ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การศึกษาความ 
พึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จีเนทโมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี  
มีผลการศึกษาพบว่า พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลูกค้าพึงพอใจ 
อนัดบัแรก คือดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือดา้นความเห็นอกเห็นใจ
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ผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดบัมาก ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จใน
การบริการอยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

4. ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รับบริการ     
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 5 ข้อ  

มีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ การให้คาํอธิบายและตอบขอ้ซักถามท่ีน่าเช่ือและถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ, มีการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเน่ืองจนงานเสร็จส้ิน, ราคาเหมาะสมต่อคุณภาพการบริการ, 
ความน่าเช่ือถือในช่ือเสียงและคุณภาพการบริการ และมีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น ตามลาํดบัซ่ึง 
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมรารัตน์ บุญภา (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาล ตาํบลพวา อาํเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาดา้น การตอบสนองต่อ
ผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ มีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และอนัดบั
สุดทา้ยดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 

5.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 6 ข้อ  

มีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีตรวจวดัสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัครบถว้น, 
เจา้หนา้ท่ีตรวจวดักิริยามารยาทเรียบร้อย พดูจาสุภาพ, เจา้หนา้ท่ีตรวจวดัการแต่งกายสุภาพ, ฝ่ายหอ้งปฏิบติัการ
ใหค้าํอธิบายและตอบขอ้ซกัถามท่ีตรงประเดน็ในส่วนของผลการตรวจวดั, ความเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของ
ทุกฝ่าย และฝ่ายจดัทาํรายงานให้คาํอธิบายและตอบขอ้ซักถามท่ีตรงประเด็นในส่วนของเล่มรายงาน 
ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมงคล ปานศรี (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทย ดา้นคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ผลจากการศึกษา
พบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัแรกคือดา้นการใหบ้ริการ รองลงมา ดา้นเวลา ดา้นพนกังาน ดา้นความ
ปลอดภยั และดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกตามลาํดบั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ 

การจดัส่งรายงานเบ้ืองตน้และรายงานฉบบัสมบูรณ์ กล่าวคือ ตอ้งมีกระบวนการขั้นตอนท่ีชดัเจน แจง้ใหลู้กคา้
ทราบถึงระยะเวลาและขั้นตอนต่าง  ๆวา่มีขั้นตอนอยา่งไร , การแจง้ระยะเวลาติดตามงาน เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการ
เอกสารรายงานน้ีเพ่ือน าไปเสนอต่อองค์กร และจดัส่งให้หน่วยงานราชการให้ทนัตามก าหนด ตอ้งก าหนด
ระยะเวลาท่ีชดัเจน เพ่ือใหลู้กคา้ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของงาน และอีกส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงคือการติดต่อเพ่ือ 
ขอใบเสนอราคาส่งใหร้วดเร็ว ถกูตอ้ง เป็นส่ิงแรกในการพิจารณาถึงความพร้อมในการใหบ้ริการ เน่ืองจากลูกคา้
ตอ้งการความถกูตอ้ง รวดเร็วของใบเสนอราคาไปเขา้สู่การพิจารณาเลือกใชบ้ริการ  

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือ  
ความพร้อมของห้องปฏิบติัการ กล่าวคือ ห้องปฏิบติัการตอ้งมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในดา้น
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดา้นเคร่ืองอุปกรณ์ ดา้นบุคลกร ดา้นสถานท่ี, การวางแผนงานใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีและ
เวลาการปฏิบัติงานของลูกค้า ควรการวางแผนให้สอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานจริง  เพ่ือลดข้อผิดพลาด   
ช่วยประหยดัเวลา และลดค่าใชจ่้าย  และอีกส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ความพร้อมของบุคลากรในการเขา้ด าเนินการ 
ทั้งในดา้นทกัษะความช านาญ เน่ืองจากงานท่ีปฏิบติัเป็นงานทางดา้นวิชาการ ตอ้งรู้จกัวางแผนงานให้เหมาะสม  
มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหา 

3. ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ โดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การข้ึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตต่างๆ ครบถว้น กล่าวคือบริษทัตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตอย่างถูกตอ้ง และคอยติดตามกฎหมาย ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เตรียมความพร้อมในดา้น
ต่างๆ แลว้รีบด าเนินการขอใบอนุญาตในทนัที, ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของผลการตรวจวดั ส าหรับผลการ
ตรวจวดัเป็นส่ิงท่ีแสดงขอ้มูล เปรียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือรายงานให้กบัส่วนต่างๆ ท่ีลูกคา้ตอ้งการ
น าเสนอเป็นภาพท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ถา้ขอ้มูลผลการตรวจวดัท่ีรายงานมีความผิดพลาด จะเป็นส่ิงท่ีท า
ใหล้ดความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการบริการได ้เพราะฉะนั้นตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอย่างรอบคอบ และ
อีกส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงคือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวดัไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ตอ้งเป็น
เคร่ืองมือท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น เคร่ืองท่ีใช้ตอ้งมีการสอบเทียบความถูกตอ้งทุกปี มีการตรวจสภาพความ
พร้อม และหมัน่ดูแลรักษาเคร่ืองมือใหมี้สภาพท่ีพร้อมใชต้ลอดเวลา รวมถึงการจดัหาเคร่ืองมือมาเพ่ิมเติม 

4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ โดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือมีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น กล่าวคือ การบริการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีว 
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการตรวจวดัท่ีต้องอาศยับุคลากรท่ีจบในสาขาเฉพาะ คือสาขาอาชีวอนามยั  
ความปลอดภัย และสาขาส่ิงแวดล้อม โดยต้องมีพ้ืนฐานและประสบการณ์ท่ีตรงสาย จึงจะสามารถข้ึน 
ทะเทียนเป็นผูต้รวจวดัตามกฎหมายได ้ทางบริษทัฯ ตอ้งพิจารณาคดัสรรผูป้ฏิบติังานตั้งแต่การรับสมคัร,  
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ความน่าเช่ือถือในช่ือเสียงและคุณภาพการบริการ องคก์รท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี ย่อมกลายเป็นสถานท่ีท างานในฝัน
ของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงท่ีดีนั้น ลูกค้าจะมีความจงรักภักดี 
ตราสินคา้ และบริการ เม่ือมีความภกัดีแลว้ ก็จะน าไปสู่การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าและมีการบอกต่อ สุดทา้ย
น าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีดียิ่งข้ึน และอีกส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ราคาเหมาะสมต่อคุณภาพการบริการ  
งานบริการตรวจวดัเป็นการตั้งราคาตามตน้ทุน แต่ก็ตอ้งใชร้าคาของคู่แข่งมาพิจารณาร่วมดว้ย ส าหรับราคา 
ท่ีก าหนดลูกคา้จะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงในกระบวนการและขั้นตอนของการบริการจนแลว้เสร็จ 
จะมีรายละเอียดเฉพาะ ซ่ึงเราตอ้งท าใหล้กูคา้รับรู้ไดถึ้งการบริการท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมต่อราคา 

5. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ฝ่ายจดัท ารายงานให้ค าอธิบายและตอบขอ้ซักถามท่ีตรงประเด็นในส่วนของเล่ม
รายงาน ในบางคร้ังผูท่ี้อ่านเล่มรายงานอาจจะไม่มีประสบการณ์ หรือเป็นบุคคลท่ีไม่มีพ้ืนฐานเฉพาะ 
ในดา้นน้ี เช่นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้ตอ้งให้ค าอธิบายและตอบขอ้
ซกัถามกคื็อฝ่ายจดัท ารายงาน ท่ีตอ้งตอบขอ้ซกัถามใหถู้กตอ้ง ตรงประเด็น และเขา้ใจไดง่้าย, ความเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติังานของทุกฝ่าย งานทั้งหมดจะส าเร็จได ้ตอ้งเกิดจากการร่วมมือกนัของทุกฝ่าย ถา้ทุกฝ่าย
มีความเอาใจใส่ในหนา้ท่ีของตนท่ีรับผิดชอบ งานท่ีปฏิบติัก็จะมีคุณภาพ และอีกส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงคือ 
ฝ่ายหอ้งปฏิบติัการใหค้ าอธิบายและตอบขอ้ซักถามท่ีตรงประเด็นในส่วนของผลการตรวจวดั ในส่วนของ
ผลการตรวจวดัของหอ้งปฏิบติัการ ตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะทางในการท าความเขา้ใจ เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั
กบัฝ่ายจดัท ารายงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและ
รอบดา้นมากยิ่งข้ึน โดยอาจมุ่งเนน้ไปท่ีการท างานของแต่ละฝ่ายขององคก์ร  

2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ในการศึกษาเพ่ือต่อยอดงานวิจยั 
ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ควรจะท าการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด หรือการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุง เพ่ิมเติม เพราะจะไดท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ 
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