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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของ
บริษทักรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นคุณภาพ
การใหบ้ริการ ดา้นความคุม้ค่า และ ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
 กลุ่มตวัอย่าง คือธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 124 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 124 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อนละ 53.20 มีอาย ุ25-35 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 รองลงมาคือ 
36- 45 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 
88.7 มีต าแหน่งการท างาน เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 มี
ประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  
 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการใหบ้ริการของบริษทักรีน เอิร์ธ เอน็ไว
รอนเมน้ท์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 
ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ใน
ระดบัมากคือ ดา้นความคุม้ค่า และดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็น, บริการ,บริษทั กรีนเอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั, เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
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ABSTRACT 
 The objective is to study the opinions of businesses using services from  Green Earth 
Environment Co., Ltd., including Properties, Reliability, Service quality, Value for money and 
Advertising and public relations 
 This research was 178 service recipients of Green Earth Environment Company Limited, a 
sample group of 124 respondents. The data collection tool was a questionnaire. Computer packaged 
program (SPSS Version 21) finds the frequency (Frequencies), percentage (Percentage), mean (x̅) 
standard deviation (SD). 
 The results of the research found that the service users, who answered all the surveys of 124 
peoples, were mostly female, 66 peoples representing 53.20% most aged 25-35. Year, 71 peoples 
representing 57.30% most are bachelor's degree, 110 peoples representing 88.70% most are professional 
safety officers, 59 peoples representing 47.6% most have 1-3 years of work experience, 44 peoples 
representing 35.50%  
keyword: comment, serve, Green Earth Environment Co., Ltd., The, safety officer 

บทน ำ 
 เน่ืองจาก พรบ.ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554  ได้
ก าหนดไวใ้น หมวด 1 มาตรา  6  ให้นายจา้งมีหน้าท่ีจดัการและดูแลสถานประกอบการและลูกจา้งให้มี
สภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัแก่ลูกจา้งและถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งส่งเสริม
สนบัสนุนการปฏิบติังานของลูกจา้งมิให้ลูกจา้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามยั
ทั้งน้ีใหน้ายจา้งจดัให้มีการตรวจวดัและวิเคราะห์สภาวะของการท างานเก่ียวกบัระดบัความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง ภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะท่ีเป็นจริงของสภาพการท างานอย่างน้อย ปีละหน่ึงคร้ัง 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการท างาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) กฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 2) มีประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจวดั และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกบัระดบัความร้อน แสง
สว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและและประเภทกิจการท่ีตอ้งด าเนินการ 3) ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานความเขม้แสงสว่าง 4) ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง 
มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานของในแต่ละวนั 5) ประกาศ
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดให้มีแบบรายงานผลการตรวจวดัและวิเคราะห์สภาวะ
การท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไว
รอนเม้นท์ จ ากัด เป็นหน่วยงานเอกชน ผู ้ให้บริการตรวจวัดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดรั้บใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด จากหน่วยงานภาครัฐ 2 
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หน่วยงาน คือ กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน สังกดักระทรวงกระทรวงแรงงาน ในเร่ืองของการบริการ
ตรวจวดัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และกรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกดักระทรวงอุตสาหกรรม ใน
เร่ืองของการบริการตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงศกัยภาพและความสามารถของห้องปฏิบติัการทดสอบ 
 การให้บริการตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันมีการ
ให้บริการกนัอย่างแพร่หลายและมีการแข่งขนัสูงในหลายๆบริษทั ซ่ึงบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ 
จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการตรวจวดัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม งานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รวมถึงงาน
ควบคุมดูแลระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ระบบบ าบดัมลพิษน ้าเสีย ระบบบ าบดัมลพิษอากาศ ระบบ
บ าบดัมลพิษกากอุตสาหกรรม และการให้ค าแนะน าตามหลกัวิชาการ การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปรับปรุง
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในสถาน
ประกอบการ พร้อมทั้งน าผลการตรวจวดัไปใชใ้นการก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจ
มีต่อสุขภาพของพนกังานในสถานประกอบการ และประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ ตลอดจนเพื่อเป็นขอ้มูล
ในการน าเสนอต่อองคก์ร หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป      
       บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั มีการพฒันาการให้บริการมาโดยตลอด และทางบริษทั

ฯเองไดมี้นโยบายท่ีมุ่งเน้นให้มีการพฒันาคุณภาพมากขึ้น และพฒันาศกัยภาพของบริษทั เพื่อให้สามารถ

รักษาระดบั มาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไปและรักษาระดบัการเติบโตทางธุรกิจได ้นอกเหนือไปจากการสร้าง 

“คุณภาพ” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดแลว้ ยงัตอ้งเตรียมความ

พร้อมเพื่อกา้วสู่ตลาดการแข่งขนัต่อไป จากสาเหตุดงักล่าวจึงท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเร่ืองความคิดเห็น

ของธุรกิจท่ีลูกคา้ไดรั้บการใหบ้ริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั วา่เป็นอยา่งไร มีปัญหา 

เร่ืองใดในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะในเร่ืองคุณภาพการให้บริการของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวทางใน

การน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการให้บริการลูกคา้ของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์

จ ากดั ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทักรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอน
เมน้ท ์จ ากดั 

ขอบเขตของงานวิจัย   

            การวิจัยคร้ังน้ีท าการศึกษาความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทักรีน 
เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 มุ่งศึกษาความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอน
เมน้ท ์จ ากดั  
 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งการท างาน และประสบการณ์ท างาน  
 ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
 ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทักรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นความคุม้ค่าและดา้นการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์     

 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 
178 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการคานวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการใช้สูตรการคานวณของทาโร่ ยามาเน่ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
จานวน 124 คน   

 ขอบเขตระยะเวลา 
 ระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย 
 1. ท าใหท้ราบถึงความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทักรีน เอิร์ธ เอน็ไว
รอนเมน้ท ์จ ากดั 
 2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการของบริษทักรีน 
เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ใหดี้ยิง่ขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
            ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม            
 
 
 
 

 
 

ความคิดเห็นของธุรกิจที่รับบริการต่อการให้บริการของบริษัทกรีน 
เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 

               1. ดา้นคุณสมบติั 
               2. ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้
               3. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
               4. ดา้นความคุม้ค่า 
               5. ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์             

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่งการท างาน 
5. ประสบการณ์ท างาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วกบัความคิดเห็น 
 (Kotler, 2003) ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดท่ีเกิดขึ้นของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย
จะตอ้งอาศยัขอ้มูลจากประสบการณ์เพื่อท าการวิเคราะห์หรือประเมินและจะแสดงถึงความชอบหรือไม่
ชอบ ต่อส่ิง 
 (Kolaza, 2011) ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเห็นท่ีเกิดจากการพิจารณาถึง
ข้อมูลต่าง ๆ โดยยึดตามหลักความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักหรือพิจารณาจากการประเมินผลของ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึ้นจริง  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ 
 Gronroos (1982) , Smith and Houston (1982  cited in Khantanapha, 2000) ,Parasuramanet al. 
(1988) ไดอ้ธิบายและให้ความหมายเชิงปฏิบติัการไวว้่าไม่แตกต่างกนั สรุปไดว้่าคุณภาพการให้บริการ 
(Service quality) มีความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั เป็นจุดเร่ิมตน้ของการให้ค าตอบคุณภาพสูงอย่าง
เฉพาะตวัจึงสามารถสร้างการติดต่อกับลูกคา้ท่ีมีความสมจริงและเป็นมนุษย ์ท าให้ลูกคา้ ให้ค าตอบถึง
ลูกคา้เป็นส่วนตวัมากขึ้น แต่ก็ไม่ผิดท่ีจะใชน้ ้าเสียงและการเขา้หาลูกคา้ในแบบของเราเอง 
 Cronbach (1984) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการไวว้่าจ าแนกได้ 2 ลักษณะคือ
คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธ์หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากบริการนั้นโดย
สามารถท่ีจะวดัไดเ้หมือนกบัว่าการประเมินไดคุ้ณภาพของผลิตภณัฑ์ (Product quality) ส่วนคุณภาพเชิง
หนา้ท่ี (Functional quality) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการประเมินนัน่เอง 
 บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากดั 
 บริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ก่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เป็นธุรกิจประเภท
ใหบ้ริการ ส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี 199/187 หมู่ท่ี 7 หมู่บา้นคุณาภทัร 1 ถ.บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ต.พิมลราช อ.
บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 ให้บริการตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดล้อม งานด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั รวมถึงงานควบคุมดูแลระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ระบบบ าบดัมลพิษน ้าเสีย ระบบบ าบดั
มลพิษอากาศ ระบบบ าบดัมลพิษกากอุตสาหกรรม และการให้ค าแนะน าตามหลกัวิชาการ การน าเสนอ
วิธีการแกไ้ขปรับปรุงบนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ภายในสถานประกอบการพร้อมทั้ งน าผลการตรวจวดัไปใช้ในการก าหนดมาตรการป้องกัน  แก้ไข
ผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังานในสถานประกอบการ และประชาชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ ตลอดจนเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการน าเสนอต่อองคก์ร หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
 อรสา หนูกระแสร์ (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชาต่อคุณภาพการบริการ
ของ ธนาคารออมสินสาขาจนัทบุรี พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายดา้น ดา้น
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การให้ความมัน่ใจแก่ผูม้ารับบริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้น
การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ อยู่ในระดบัมาก และสุดทา้ยดา้นความเป็นรูปธรรมของ การบริการ อยู่
ในระดบัมาก ตามล าดบั ในส่วนของการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการ 
จ าแนกตามลกัษณะทัว่ไปของประชากร พบว่า ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นรี 
ไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ รายได ้และการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารออมสินสาขาจนัทบุรี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ธวชัชยั หวัเพชร (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความ พึงพอใจในระดบัมากต่อ
การให้บริการตา้นความคุม้ค่า ประโยชน์ การใช้งาน และคุณสมบติั และมีความพึงพอใจต่อการตลาด
ทางตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการขายโดยพนกังาน และดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ สถานภาพ การศึกษาอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม ดา้นการตลาดทางตรง ตามล าดบั 
 สุภาพร วงษจ์ าปี (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการ
ของเทศบาลต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง มีอาย ุ31 ปีขึ้นไป-40 ปีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบธุรกิจส่วนตวัผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของประชาชน พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ 
ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค และดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากผล
การทดสอบ  สมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นของประชาชนไม่แตกต่างกนั ส่วน
ประชาชนท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 สุวิมล ล้ิมธนทรัพย ์(2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของส านกังานศุลกากร นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค บางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มารับบริการท่ีส านักงานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 
ไฮเทค ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25–35 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน10,001–20,000 บาท มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นตวัแทนออกของของ ประเภทแผนกงานหรืองานท่ีใช้
บริการส่วนใหญ่คือส่วนบริการศุลกากรและไดรั้บขอ้มูลจากการใชบ้ริการทางอินเทอเน็ต หรือเว็บไซต์ 
ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้ั้งน้ี 
1) ดา้นรูปธรรมของการให้บริการการ 2) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ 3) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ
ผู ้รับบริการ 4) ด้านความเช่ือถือไวใจได้ 5) ด้านการตอบสนองต่อผู ้รับบริการตามล าดับ และเม่ือ
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เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมี ไม่แตกต่างกนั และ
เม่ือจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้และการประกอบอาชีพต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้ ไฮเทค แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 นายจักรพนัธ์ เลิศณรงค์สิน (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการของส านกังานทะเบียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัป่านกลาง เม่ือจ าแนกเป็น
รายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดบัป่านกลาง 2 ดา้น 
คือ ดา้นการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา และดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ และอยูใ่นระดบันอ้ย 2 ดา้น คือ ดา้น
การให้บริการอย่างเสมอภาค และดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของส านกังานทะเบียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ าแนกตามเพศและอาชีพ 
พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 รุ่งทิพย์ นิลพัท (2561)ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใช้บริการช ้าของผูรั้บบริกาโรงพยาบาล เปาโล รังสิต พบว่า 1) คุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดกบัการกลบัมาใชบ้ริการช ้า
ของผูรั้บบริการ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ - 0.692) รองลงมาคือคุณภาพการใหบ้ริการการดา้นความเป็น
รูปธรรมของการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใช้บริการซ ้ าของผูรั้บบริการ (ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมพนัธ์ = 0.689) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่ามีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2) 
ความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงแหล่งบริการมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการช ้าของผูรั้บบริการมาก
ท่ีสุด(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ - 0.682) รองลงมาคือความพึงพอใจดา้นความสะดวกและส่ิงอ านวยความ
สะควกของแหล่งบริการมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการช ้า (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์= 0.676) 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าความพึงพอใจทุกคา้นมีระดับความสัมพนัธ์กับการกลบัมาใช้
บริการซ ้าอยูใ่นระดบัมาก 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธี
เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ธุรกิจผูรั้บบริการ บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 
178 คน (ท่ีมา : ทะเบียนผูค้า้ของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2564) 
 กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5%จากการค านวณ 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดไ้ม่ต ่ากวา่ 123.18 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่
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ท่ีจ านวน 124 คน จากประชากรทั้ งหมด 178 คน ซ่ึงผูว้ิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งการท างาน และประสบการณ์ท างาน  
 ตอนท่ี 2 ค าถามแบบให้ผูต้อบแสดงระดบัความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการ
ของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดัโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปาน
กลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน 
เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ 
จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณา - ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของ
เน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
 2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ มาด าเนินการจดัท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Google Forms) เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดจ านวน 124 รายคือ ธุรกิจผูรั้บบริการ 
บริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 124 ราย  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  
 2. ค่าเฉล่ีย (x̅)  
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 124 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อนละ 53.20 และ
เพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอายุ 25-35 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 รองลงมาคือ 36- 45 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองลงมาคือ 46- 60 ปี จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 
88.7 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มี
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยั ระดบัวิชาชีพ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมาคือเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั 
ระดบัเทคนิค จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 รองลงมาคือเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั ระดบับริหาร 15 
คน จ านวน 12.10รองลงมาคือเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัเทคนิคขั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 13.70 รองลงมา
คือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาคือประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.10รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างาน 10 ขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั
กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั 
และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นความคุม้ค่า และดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไว
รอนเมน้ท์ จ ากดั มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 124 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อนละ 53.20 และเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอาย ุ25-35 ปี 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 รองลงมาคือ 36- 45 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองลงมา
คือ 46- 60 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 
110 คนคิดเป็นร้อยละ 88.7 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 88.7 รองลงมาคือ ระดบั
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท างาน 1-3 
ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างาน 4-6 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.50 รองลงมาคือประสบการณ์ท างาน 7 -9 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10รองลงมาคือ 
ประสบการณ์ท างาน 10 ขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 ตามล าดบั 
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 ความคิดเห็นของธุรกจิท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษัท กรีน เอร์ิธ เอน็ไวรอนเม้นท์ จ ากดั 
 ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษัทกรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ี สุดคือ ด้าน
คุณสมบติั ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบั
มากคือ ดา้นความคุม้ค่า และดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั  
 ด้านคุณสมบัติ  

โดยรวมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 
มีบุคลากร บุคลากรท่ีผ่านการรับรอง บริการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มแบบครบวงจรตามมาตรฐานกระทรวง
อุตสาหกรรม มีบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ ได้รับใบอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัสมยั ตามล าดบั 
 ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้  

โดยรวมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 
บุคลากรสร้างความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ ผลของ
การตรวจวดัเป็นไปตามสภาวะความเป็นจริง และบุคลากรได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงวนัเวลาท่ี
ให้บริการ/หรือระยะเวลาการส่งมอบงาน ตามล าดบั ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากคือ บุคลากรมีการ
ใหค้ าปรึกษาเสนอแนะแก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเขา้ใจง่าย  
 ด้านคุณภาพการให้บริการ  

โดยรวมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 
พนกังานมีความสุภาพและมารยาทดีในการท างาน พนกังานมีการควบคุมและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
ความปลอดภยั พนักงานมีความรู้ทกัษะ และความเช่ียวชาญ พนักงาน มีการตรงต่อเวลานัดหมาย ความ
พร้อมดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตามล าดบั 
 ด้านความคุ้มค่า  

โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใช้ในการท างาน ตามล าดบั ความ
คิดเห็นท่ีอยู่ในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณงาน ปฏิบติังานอย่างประหยดัเวลาและบรรลุ
วตัถุประสงค ์และใหค้วามสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบติังาน ตามล าดบั 
 ด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์  
โดยรวมอยู ่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ แหล่งบุคคล
ท่ีเคยรับบริการกบับริษทัมาก่อน ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากคือ ประชาสัมพนัธ์ช่องทางอ่ืน ๆ การติอ
ต่อจากพนกังานฝ่ายขายโดยตรง ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง และช่องทางออนไลน์ ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทักรีน เอิร์ธ เอ็น
ไวรอนเมน้ท ์โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 
ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ใน
ระดบัมากคือ ดา้นความคุม้ค่า และดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มดงัน้ี 
 1.ด้านคุณสมบัติ  

โดยรวมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 
มีบุคลากร บุคลากรท่ีผ่านการรับรอง บริการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มแบบครบวงจรตามมาตรฐานกระทรวง
อุตสาหกรรม มีบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ ได้รับใบอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทันสมัย ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธวชัชัย หัวเพชร (2557) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความ พึงพอใจในระดบัมากต่อการให้บริการตา้นความคุม้ค่า 
ประโยชน์ การใชง้าน และคุณสมบติั และมีความพึงพอใจต่อการตลาดทางตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ สถานภาพ การศึกษาอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็น ดา้นประโยชน์แตกต่างกนั 
ส่วนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดพบว่า อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริม ดา้นการตลาดทางตรง ตามล าดบั 
 2.ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้  
 โดยรวมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 

บุคลากรสร้างความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ ผลของ

การตรวจวดัเป็นไปตามสภาวะความเป็นจริง และบุคลากรได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงวนัเวลาท่ี

ให้บริการ/หรือระยะเวลาการส่งมอบงาน ตามล าดบั ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากคือ บุคลากรมีการ

ให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก่ผูรั้บบริการได้อย่างเขา้ใจง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย ์นิลพทั 

(2561)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใช้

บริการช ้ าของผูรั้บบริกาโรงพยาบาล เปาโล รังสิต พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการดา้นการสร้างความ

เช่ือมั่นให้แก่ผู ้รับบริการมีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับการกลับมาใช้บริการช ้ าของผู ้รับบริการ (ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ - 0.692) รองลงมาคือคุณภาพการให้บริการการดา้นความเป็นรูปธรรมของการ

ใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูรั้บบริการ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมพนัธ์ = 0.689) 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่ามีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2) ความพึงพอใจดา้นการ

เขา้ถึงแหล่งบริการมีความสัมพนัธ์กบัการกลับมาใช้บริการช ้าของผูรั้บบริการมากท่ีสุด(ค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์ - 0.682) รองลงมาคือความพึงพอใจดา้นความสะดวกและส่ิงอ านวยความสะควกของแหล่ง

บริการมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการช ้า (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์= 0.676) ซ่ึงผลการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์พบวา่ความพึงพอใจทุกคา้นมีระดบัความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าอยูใ่นระดบัมาก 

 3.ด้านคุณภาพการให้บริการ  
โดยรวมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 

พนกังานมีความสุภาพและมารยาทดีในการท างาน พนกังานมีการควบคุมและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
ความปลอดภยั พนักงานมีความรู้ทกัษะ และความเช่ียวชาญ พนักงาน มีการตรงต่อเวลานัดหมาย ความ
พร้อมด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา หนูกระแสร์ (2557) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชาต่อคุณภาพการบริการของ ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี 
พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชาต่อคุณภาพการบริการของ ธนาคารออมสินสาขาจนัทบุรี ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายดา้น ดน้การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูม้ารับบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี
ความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นความ
น่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุดดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ อยู่ ในระดบัมาก และ
สุดทา้ยดา้นความเป็นรูปธรรมของ การบริการ อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั ในส่วนของการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการ จ าแนกตามลักษณะทั่วไปของประชากร พบว่า 
ประชาชนท่ีมาใช้บริการในธนาคารออมสินสาขาจนัทบุรี ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ รายได้ และ
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจนัทบุรี แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4.ด้านความคุ้มค่า  

โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใช้ในการท างาน ตามล าดบั ความ
คิดเห็นท่ีอยู่ในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณงาน ปฏิบติังานอย่างประหยดัเวลาและบรรลุ
วตัถุประสงค ์และใหค้วามสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบติังาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวชั
ชยั หัวเพชร (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความ พึงพอใจในระดับมากต่อการ
ให้บริการตา้นความคุม้ค่า ประโยชน์ การใชง้าน และคุณสมบติั และมีความพึงพอใจต่อการตลาดทางตรง 
ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการขายโดยพนกังาน และดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุสถานภาพ การศึกษาอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์แตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด
พบว่า อายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
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สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม ด้านการตลาดทางตรง 
ตามล าดบั 
 5.ด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์  

โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 
แหล่งบุคคลท่ีเคยรับบริการกบับริษทัมาก่อน ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากคือ ประชาสัมพนัธ์ช่องทาง
อ่ืน ๆ การติอต่อจากพนักงานฝ่ายขายโดยตรง ประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง และช่องทางออนไลน์ ตามล าดบัซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวชัชยั หัวเพชร (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ
การให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความ พึง
พอใจในระดบัมากต่อการให้บริการตา้นความคุม้ค่า ประโยชน์ การใชง้าน และคุณสมบติั และมีความพึง
พอใจต่อการตลาดทางตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการขายโดยพนกังาน และดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ สถานภาพ การศึกษาอาชีพแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์แตกต่างกนั ส่วนความคิด
เห็นต่อการส่งเสริมการตลาดพบว่า อายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม 
ดา้นการตลาดทางตรง ตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะผลจำกกำรวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ 
เอน็ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ด้านคุณสมบัติ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ 
เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด ควรมีการจัดหาบุคลากรท่ีผ่านการรับรอง ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพิ่มจ านวน
บุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ ให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะของพนกังานผ่านการอบรม
จากหลกัสูตรท่ีไดผ้า่นการรับรองมาแลว้ว่าเหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ และพฒันาจากการ
ฝึกฝนผา่นการท างานจริงในหลากหลายสายงาน เตรียมความพร้อมใหแ้ก่พนกังานท่ีมีความสามารถและมี
ความมุ่งมัน่ในการท่ีจะไปเผชิญกบัความทา้ทายของสถานการจริงใหบุ้คลากรขององคก์รมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2.ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ 
เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั บริษทัควรมีบุคลากรสร้างความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีโดยให้
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู ้รับบริการปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเหมาะสมกับ
สถานการณ์ไม่ก่อผลเสียหาย มีการเพิ่มบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการและผลของการตรวจวดัเป็นไป



14 
 

ตามสภาวะความเป็นจริงการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงเพื่อใหผู้รั้บบริการน าไปหาสาเหตุและแกไ้ขปัญหาไดถู้กจุด 

3.ด้านคุณภาพการให้บริการ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็น
ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั คือ ควรมีการใหพ้นกังานมีความสุภาพและมารยาทดี จะตอ้งสุขภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน 
รู้หลักการบริการและเอาใจใส่ในการบริการมีความซ่ือสัตย์ พนักงานมีการควบคุมและปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดดา้นความเป็นปัจจยัพื้นฐานในการท างาน ของพนกังานทุกคน ซ่ึงถือเป็นภาระหน้าท่ีอย่างหน่ึง
ท่ีทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภยั มีสุขภาพท่ีดีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมออย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได ้กฎ ขอ้บงัคบัและคู่มือความปลอดภยัอาชีวอ
นามยัและส่ิงแวดลอ้ม การประเมินเวลาก่อนทุกคร้ังและตอ้งประเมินเวลาตามความเป็น 

4.ด้านความคุ้มค่า  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็น
ไวรอนเมน้ท ์จ ากดั คือควรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ ความสามารถในการท างานใหเ้กิดผล 
หรือบรรลุเป้าหมายไดแ้บบประหยดัตน้ทุน เสร็จทนัเวลา ภายในคุณภาพท่ีระบุไว ้น าเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั
มาใช้ในการท างานเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัสมยั สามารถเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างน ้ า ดิน อากาศ และ
ตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ และราคาเหมาะสมกบัปริมาณงาน  

5.ด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ความคิดเห็นของธุรกิจท่ีรับบริการต่อการให้บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็น
ไวรอนเมน้ท์ จ ากดั คือควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งบุคคลท่ีเคยรับบริการกบับริษทัมาก่อน การสร้าง
ความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจน่ีแหละ ท่ีเป็นส่ิงท่ียากและทา้ทายกว่า ในการเจาะเขา้ไปในกล่องด า
ของผูบ้ริโภค การท่ีจะช่วยแพร่กระจายข่าวสาร และเร่งยอดขายแบบประหยดังบท่ีสุด แต่ก็ตอ้งครบถว้น
ดว้ยองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างส่วนผสมท่ีจะทลายก าแพงสร้างความน่าเช่ือถือในใจผูบ้ริโภคได ้ซ่ึง
หากเราเขา้ไปนั่งในใจของลูกคา้ได้ ลูกคา้ก็จะกลายเป็นผูบ้อกต่อ กระจายขอ้มูลบริการให้กับเราโดย
ปริยาย ประชาสัมพนัธ์ช่องทางอ่ืน ๆ การติอต่อจากพนกังานฝ่ายขายโดยตรงควรเพิ่มการเสนอการติดต่อ
ใหม้ากขึ้นบ่อยขึ้น ท าใหลู้กคา้ไดรู้้ถึงตราสินคา้ประทบัใจในบริการรู้จกัเรามากขึ้นของบริษทั 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถ้วน และ
รอบดา้นมากยิง่ขึ้น 
 2.การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพื้นท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.)ท่ีรับ
บริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากดั แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทน
ของเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั( จป.)ท่ีรับบริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ทั้งหมด จึง
ควรศึกษาขอบเขตให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีประเทศไทย เพื่อจะไดท้ราบว่าโดยภาพรวมแลว้ เจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยั( จป.)ท่ีรับบริการของบริษทั กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด เป็นอย่างไร ซ่ึงจะได้น าไป
ปรับปรุงในการใหบ้ริการใหต้รวจุด และดีมากยิง่ขึ้น 
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