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 ที่มาและปัญหาของการวจิัย 
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นบัว่าเป็นอีกหน่ึงส่ิงส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ แต่ไม่ใช่วา่

มนุษยทุ์กคนจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตไดท้ดัเทียมกนั เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มท่ีต่างกนั อาทิ 
สภาพทางดา้นร่างกาย การศึกษา รายได ้อาชีพ เป็นตน้ เน่ืองดว้ยการประกอบอาชีพบางประเภทเพื่อ
ประเทศชาติ มีความเส่ียงต่อชีวิตและร่างกาย และอาจส่งผลให้สูญเสียหน้าท่ีการงานและผลตอบแทน
หลงัจากปฏิบติัภารกิจแลว้เสร็จ เกิดความเดือดร้อนในการด าเนินชีวิต ท่ีเป็นผลมาจากการขาดสวสัดิการ 
และรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว จึงเป็นเหตุใหคุ้ณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้นไม่ดีเท่าท่ีควร ดงันั้น 
จึงไดมี้การจดัตั้งองคก์ารท่ีให้บริการดา้นการสงเคราะห์แก่ผูท่ี้มีสิทธิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงมี
จุดให้บริการ  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการผูรั้บการสงเคราะห์ได้อย่างทัว่ถึง     
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารสงเคราะห์แก่ผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัหรือปราบปรามการกระท าอนัเป็น
ภยัต่อความมัน่คง หรือความปลอดภยัแห่งราชอาณาจกัร ทั้งในละนอกประเทศ รวมถึงครอบครัว
ของผูรั้บการสงเคราะห์อีกดว้ย มีเป้าหมายเพื่อใหก้ารสงเคราะห์   แก่ผูรั้บการสงเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศกัด์ิศรี รวมทั้ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถ         
หาเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้โดยไม่เป็นภาระต่อสงัคมและประเทศชาติ  

องค์การท่ีให้บริการแก่ผู ้รับการสงเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ตระหนักถึงความพึงพอใจ                       
ในการเข้ามาใช้บริการของผู ้รับการสงเคราะห์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร                       
ท่ีเปิดให้บริการด้านการสงเคราะห์ในทุกด้าน ณ จุดบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ และเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของความพร้อมทางกายภาพและคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีจะส่งผลใหผู้รั้บการสงเคราะห์
เกิดความพึงพอใจ โดย Hinshaw and Atwood (1982 อา้งอิงใน รัชฎา จรภยั, 2563) ไดอ้ธิบายแนวคิด 
ทฤษฎีการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นความคิดเห็น
ของผู ้รับบริการท่ีได้รับจากผู ้ให้บริการ ซ่ึงจัดเป็นเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ และวัดระดับ            
ความสอดคลอ้งกนัของความคาดหวงัจากผูรั้บบริการในอุดมคติ กบัการรับรู้ตามความเป็นจริงของ   
ผู ้มารับบริการ ซ่ึงนักวิจัยพฤติกรรมได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการบริการว่า                 



เป็นความรู้สึก ความเห็น หรือทัศนคติ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของผูรั้บบริการ ท่ีไปใช้บริการ           
ณ สถานท่ีให้บริการนั้ น ๆ ซ่ึงประสบการณ์ความพึงพอใจของผู ้รับบริการจะเป็นไปตาม                   
ความคาดหวงัหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีแตกต่างกนั อาทิ ปัจจยัดา้นความพร้อมทางกายภาพ ปัจจยั
ดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ กาญจนา จนัทร์สิงห์ 
และรุ่งรุจี ศรีดาเดช (2553 อา้งถึงใน น ้ าลิน เทียมแกว้, 2561) ท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจยั        
ดา้นสถานท่ี โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากในส่วนของความเหมาะสม การจดับรรยากาศ          
และความสะอาด  นอกจากน้ียงัพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพความพร้อม         
ในการใหบ้ริการ และความเพียงพอของบุคลากรผูใ้หบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง  ๆ             
ท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการสงเคราะห์ ท่ีจะน าไปสู่ผลสรุปของการศึกษาท่ีว่าความพร้อม
ทางกายภาพและคุณภาพการบริการของบุคลากร ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการให้                        
การสงเคราะห์ โดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอปัญหาของการวิจยัของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บการสงเคราะห์ให้ความส าคญัในระดบัใด ต่อความพร้อมทางกายภาพและคุณภาพ
การใหบ้ริการของบุคลากรท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 

2. ความพร้อมทางกายภาพและคุณภาพการใหบ้ริการของบุคลากรส่งผลต่อ ความพึงพอใจ
ในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ของผูรั้บการสงเคราะห์หรือไม่ในลกัษณะใด 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อส ารวจและสรุปความคิดเห็นของผูรั้บการสงเคราะห์ มีต่อความพร้อ ทางกายภาพ 
คุณภาพการบริการของบุคลากร และความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์  

2. เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของความพร้อมทางกายภาพ คุณภาพการบริการของ
บุคลากร และความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวจิัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหน่วยงานและบุคคลท่ีได้น าผลการศึกษา      
ไป ประยกุตใ์ชด้งัต่อไปน้ี 

1. องค์กรท่ีจะไดรั้บประโยชน์ ไดแ้ก่ องค์การท่ีให้บริการดา้นการสงเคราะห์แห่งหน่ึง    
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าไปใช้ในเร่ืองของการสร้างความพร้อมทางกายภาพของ
องคก์าร รวมทั้งการพฒันาคุณภาพการบริการของบุคลากร เพื่อสร้างมาตรฐานท่ีดีในการให้บริการ
แก่ผูรั้บการสงเคราะห์ 

2. บุคคลท่ีสนใจ ไดแ้ก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัศึกษา และบุคคลวิชาชีพต่างๆ โดยท่ีกลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชต้ามวตัถุประสงคต่์าง ๆ อาทิ 



 2.1 น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อขยายผลการศึกษาให้มีมุมมองท่ี
หลากหลายมากข้ึน หรือน าไปใชป้ระกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้ความชดัเจนเพิ่มข้ึน 

 2.2 น าไปใชเ้ป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเพิ่มรายละเอียดของ
การศึกษาท่ีสนใจอยูใ่นขณะนั้นใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 2.3 น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้ และทกัษะใหก้บัการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. กลุ่มนกัวิชาการ สามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 3.1 น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่  

 3.2 น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน  
 3.3 น าไปใชเ้ป็นการขยายความรู้ และเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีอธิบายถึงตวัแปรท่ีท าการศึกษาในคร้ัง

น้ีใหเ้กิดความเขา้ใจในเชิงลึกไดม้ากยิง่ข้ึน ในลกัษณะของอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัแปร  
 
 การทบทวนแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพร้อมทางกายภาพ 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปความหมายความพร้อมทางกายภาพ ไดว้่า ความพร้อมทาง
กายภาพ หมายถึง ความพร้อมขององค์ประกอบภาพรวมของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ
โดยรอบ พื้นท่ีการใหบ้ริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงถูกสร้างข้ึนดว้ยความใส่ใจในคุณภาพ 
ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นท่ี เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและช่วยสร้างความรู้สึก
ประทบัใจใหก้บัผูรั้บการบริการ  
 การทบทวนแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการของบุคลากร   

 ผลการศึกษาสามารถสรุปความหมายของ คุณภาพการบริการของบุคลากรไดว้่า คือ ระดบั
ของการให้บริการท่ีท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ไดถึ้งความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ และความเอาใจใส่ของ
บุคลากรท่ีจะตอ้งน าเสนอบริการใหไ้ดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
หากคุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวงั ผูรั้บบริการจะกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป 
 การทบทวนแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจ สรุปไดว้่า เป็นความรู้สึกของคนท่ีเกิดขั้น ทั้งในทางบวก
และทางลบ โดยจะเกิดความพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการท่ีตรงตามท่ีคาดหวงัไว ้และจะเกิด           
ความไม่พึงพอใจหากไดรั้บบริการต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้
 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่าง       
ความพร้อมทางกายภาพกบัความพงึพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์ 

 ค าอธิบายดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา คือ ความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ของการส่งผลระหวา่ง ความพร้อมทางกายภาพ กบั ความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 
จึงสรุปไดว้า่ ความพร้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์  



 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่าง
คุณภาพการบริการ กบัความพงึพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์ 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในลกัษณะ   
ของการส่งผลระหว่างคุณภาพการบริการ ท่ีมีต่อความพึงพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์      
สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ งสองมีการส่งผลต่อกัน สามารถอธิบายในท่ีน้ีได้ว่าความพึงพอใจใน
กระบวนการให้การสงเคราะห์ ท่ีเกิดข้ึนกับผู ้รับการสงเคราะห์นั้ น  เป็นผลมาจากการท่ีผูรั้บ                  
การสงเคราะห์ไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพของบุคลากร ทั้งในดา้นการใส่ใจดูแลเอาใจใส่ของบุคลากร 
รวมไปถึงดา้นการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการรับ     
การสงเคราะห์ให้แก่ผูรั้บการสงเคราะห์ ซ่ึงจะส่งผลไปถึงระดบัความพึงพอใจในทุกๆดา้นของผูรั้บ
การสงเคราะห์นัน่เอง 

 ขอ้สรุปจากการทบทวนขา้งตน้น าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ในลกัษณะของการส่งผลระหวา่ง  ความพร้อมทางกายภาพ และ คุณภาพการบริการของบุคลากร กบั
ความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ ดงัน้ี 

 สมมุติฐานท่ี 1 :   ความพร้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
กระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 

 สมมติฐานท่ี 2 : คุณภาพการบริการของบุคลากร ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน
กระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 

กรอบแนวความคิด  
ภาพตวัแปรและเส้นทางความสมัพนัธ์ระหวา่งแปร 
ภาพท่ี 1 : เส้นทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา 

 
 
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพร้อมทางกายภาพ 

1. ด้านสถานที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม 

2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการ 

4. ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

คุณภาพการบริการของบุคลากร  

1. การสร้างความไว้วางใจให้แก้ผู้รับการสงเคราะห์ 

2. การตอบสนองต่อความต้องการให้แก่ผู้รับการสงเคราะห ์

3. การเอาใจใส่ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 

 

ความพึงพอใจในกระบวนการ 

ให้การสงเคราะห์  ณ จุดบริการ 

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ขององค์การ 

ที่ให้บริการด้านการสงเคราะห์ 

แห่งหนึ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร”  

1. ด้านกระบวนการให้บริการ 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 



ระเบียบวธีิการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การก าหนดคุณสมบติัไวเ้พื่อใหไ้ดป้ระชากรท่ี

มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของตนเองหรือไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่าง ๆ 
อาทิ  ผูท่ี้มีความสนิทใกลชิ้ด เอกสารทางช่องทางประเภทอ่ืน เป็นตน้ ความรู้และความเขา้ใจดงักล่าว 
ส่งผลให้ประชากรสามารถให้ขอ้มูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ี
ผูว้ิจยัศึกษา ซ่ึงคุณสมบติัของประชากร ไดแ้ก่ 1.1 เป็นบุคคลท่ีมารับการสงเคราะห์ ณ จุดบริการแบบ
จุดเดียวเบด็เสร็จ ขององคก์ารท่ีใหบ้ริการดา้นการสงเคราะห์ 

1.2 เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑก์ารขอรับการสงเคราะห์ 
1.3 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัความพร้อมทางกายภาพ คุณภาพการ

ใหบ้ริการของบุคลากร และ ความพึงใจในการใหบ้ริการ 
จ านวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้มีทั้งส้ิน 200 คน  
ตัวอย่าง 
ตวัอยา่ง หมายถึง ตวัแทนของประชากรท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาเน่ืองจากขนาดของประชากร 

ท่ีมีขนาดใหญ่ และผูว้ิจัยจะใช้ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้
ด าเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทบทวนคุณสมบติัของประชากรท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 
2.2 ส าหรับผูว้ิจัยท่ีเลือกใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยพื้นท่ีในการส ารวจ คือ         

จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ขององค์การท่ีให้บริการด้านการสงเคราะห์แห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.3 การเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างนั้น ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง
แบบถึงตวับุคคล ณ จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ขององคก์ารท่ีใหบ้ริการดา้นการสงเคราะห์แห่งหน่ึง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัแจกจ านวน 200 ชุด และไดรั้บความร่วมมือในการตอบค าถามกลบั
จ านวน 200 ชุด 

2.4 จ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีนั้น เน่ืองจากผูว้ิจยัทราบจ านวนประชากร 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการค านวณจากสูตร Yamane (1967) ท่ีแสดงไว ้ดงัน้ี 

n = N 
             1+Ne2 
 ในท่ีน้ี n = จ านวนหรือขนาดตวัอยา่ง 
  Z = ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 93 เท่ากบั 1.89 
  E = ค่าความคลาดเคล่ือนของจ านวนหรือขนาดตวัอย่างท่ียอมรับได้เท่ากับ 
0.07 



 แทนค่าสูตรจะได้จ านวนหรือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยจะใช้
จ านวน 200 ตวัอยา่ง เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลาในการศึกษาวิจยั 

เคร่ืองมือในการศึกษา 
ที่มาของเคร่ืองมือ 
ในท่ีน้ีหมายถึง ค าถามท่ีอยูใ่นแบบสอบถามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชศึ้กษาทุกตวั และทุก

ประเภทนั้น ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ประกอบดว้ย 
  1.  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดมี้การศึกษามาก่อน 
  3.  ค าแนะน าจากผูท้รงคุณวฒิุ 
  4.  ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
องค์ประกอบของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษา ประกอบดว้ย

ค าถามซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ความถ่ีในการเขา้รับบริการ มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 1 น้ี
จะเป็นค าถามชนิดปลายปิด แบบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัความเห็นของผูต้อบ
มากท่ีสุด 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเร่ือง “ความพร้อมทางกายภาพเพื่อการเขา้รับ
บริการ” มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 19 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง “คุณภาพการบริการของบุคลากร” มีค าถาม
จ านวนทั้งส้ิน  20 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง “ความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์” 
มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน  11 ขอ้ 

ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็นค าถามชนิดปลายปิด แบบแบ่ง
ระดบัคะแนน โดยค่าคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 และค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่มตวัอย่าง

โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นค าถามท่ีจะใชว้ดั

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น หลงัจากนั้น



ผูว้ิจยัจึงเก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติง
และแนะน าจากผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

2. การตรวจความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ผูว้ิจยัไดท้ าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 - 40 ชุด ไปทดลองกบักลุ่มทดลอง

จ านวน 30-40 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากรอย่างครบถว้น เม่ือไดรั้บค าตอบ
แลว้จะน าค าตอบไปค านวณค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) 
(วรชนก เต็งวงษว์ฒันะ, 2558 อา้งถึงใน หยนุหยี่ ฉ่าง, 2561) ค่าสรุปสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปร
แต่ละตวัเป็นดงัน้ี 

 
ช่ือตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม  ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบชอลัฟ่า 

1. ความพร้อมทางกายภาพ     0.78 
2. คุณภาพการบริการของบุคลากร     0.89 
3. ความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์   0.84 
  ค่ารวม      0.84 
 

ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.84 
และอยู่ในช่วง 0.7 - 1.00 แสดงว่าผูว้ิจยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาใน
คร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้

ประเภทของสถิติที่ใช้ 
ผู ้วิจัยได้เลือกใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
1. สถิติเชิงพรรณา ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี  

 1.1 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลักษณะของผู ้ตอบ
แบบสอบถามและความคิดเห็นทัว่ไป ซ่ึงใช้มาตรวดันามบญัญติั และมาตรวดัจดัอนัดับ (กัลยา         
วานิชยบ์ญัชา, 2550 อา้งถึงใน หยนุหยี ่ฉ่าง, 2561) 
 1.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่อวิเคราะห์และอธิบาย    ความคิดเห็น
ของตวัอยา่งในเร่ือง “ความพร้อมทางกายภาพ คุณภาพการบริการของบุคลากร และผลความพึงพอใจใน
กระบวนการให้การสงเคราะห์ ณ จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ขององคก์ารท่ีให้บริการดา้นการ
สงเคราะห์แห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550 
อา้งถึงใน หยนุหยี ่ฉ่าง, 2561)  



 2. สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้พื่อการทดสอบสมมติฐานระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใช้
มาตรวดัอนัตรภาค ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on Analysis) (หยุน
หยี ่ฉ่าง, 2561)  

การแปลผลทางสถิติ 
ผูว้ิจยัไดมี้การก าหนดช่วงชั้น ซ่ึงสะดวกต่อการแปลผลโดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูว้ิจยัท าการค านวณความห่างของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชสู้ตร ดงัน้ี  
(วรชนก  เตง็วงษว์ฒันะ, 2558 อา้งถึงใน หยนุหยี ่ฉ่าง, 2561) 

  ช่วงห่างระหวา่งช่วงคะแนน   =   ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด 
        ระดบัชั้น 
 ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั 
   5 = ระดบัค่าคะแนนสูงสุด 
   1 = ระดบัค่าคะแนนต ่าสุด 
 ดงันั้นการแทนค่าสูตรจะได ้    = 5 – 1  =   0.80 
                  5 

2. ท าการก าหนดช่วงชั้นส าหรับการแปลผลค่าคะแนนท่ีตกอยูใ่นช่วงชั้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 

คะแนนท่ีมีค่าอยู่ในช่วง  แปลผลว่า 
 1.00 – 1.80 มีระดบัความพร้อมนอ้ยท่ีสุด/มีระดบัคุณภาพนอ้ยท่ีสุด/ 
   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 1.81 – 2.61  มีระดบัความพร้อมค่อนขา้งนอ้ย/มีระดบัคุณภาพค่อนขา้งนอ้ย 
   มีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งนอ้ย 
 2.62 – 3.42 มีระดบัความพร้อมปานกลาง/ มีระดบัคุณภาพปานกลาง/ 
   มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 3.43 – 4.23 มีระดบัความพร้อมค่อนขา้งมาก/มีระดบัคุณภาพค่อนขา้งมาก/ 
   มีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งมาก 
 4.24 – 5.00 มีระดบัความพร้อมมากท่ีสุด/มีระดบัคุณภาพมากท่ีสุด 
   มีระดบัความพึงพอใจพอใจมากท่ีสุด  

สรุป และอภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษา 
1. สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 
ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

ความถ่ีในการเขา้รับบริการ และ ประเภทของการสงเคราะห์ท่ีใชบ้ริการ ชายคิดเป็น  ร้อยละ 81.5      



มีอาย ุ61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 71.5  ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72 และเม่ือ
สอบถามเก่ียวกบัความถ่ีในการเขา้รับบริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ 1 - 2 
คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 83.5 นอกจากน้ียงัสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการการสงเคราะห์
ประเภท การสงเคราะห์ด้านการ       ให้สินเช่ือ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48 สรุปได้ว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอาย ุ61 ปีข้ึนไป และมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี ในขณะท่ีความถ่ีในการเขา้รับบริการของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูท่ี่ 1-2 คร้ัง
ต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทการสงเคราะห์ดา้นการใหสิ้นเช่ือ มากท่ีสุด 

 2 สรุปผลขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นทัว่ไป 
 ส าหรับผลการศึกษาท่ีเ ก่ียวข้องกับความคิดเห็นทั่วไปอันได้แก่  ความพร้อม                 

ทางกายภาพ คุณภาพการบริการของบุคลากร และความพึงพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์ นั้น 
สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความพร้อมทางกายภาพ คุณภาพการบริการ
ของบุคลากร และ ความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ในระดบัค่อนขา้งมาก 

 3 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์
 ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
  3.1 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจและสรุปความคิดเห็นของผูรั้บการ

สงเคราะห์ มีต่อความพร้อมทางกายภาพ คุณภาพการบริการของบุคลากร และความพึงพอใจใน
กระบวนการให้การสงเคราะห์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
ค่อนขา้งมาก ต่อดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากร และ ความพร้อมทางกายภาพ ตามล าดบั 

  3.2 ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของความพร้อมทาง
กายภาพ คุณภาพการบริการของบุคลากร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 
จากการศึกษาพบว่าความพร้อมทางกายภาพ และคุณภาพการบริการของบุคลากร และ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์ ผลการศึกษาดังกล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย  

 
ตัวแปรอทิธิพล b beta t P-Value (Sig) 

ความพร้อมทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห ์

0.17 0.12 2.47 0.01* 

คุณภาพการบริการของบุคลากร ท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 

1.04 0.72 14.89 <0.00* 

ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ 
ค่าสถิติ : R-square = 0.60, df = 2, 197, F = 148.82, P ≤ 0.05* 



ค าอธิบาย 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 อธิบายไดว้า่ โดยภาพรวมตวัแปรอิทธิพลทั้ง 2 ตวัรวมกนัจะ

ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์ เป็นร้อยละ 60   (R2 = 0.60) อย่างมี
นัยส าคญั โดยท่ีตวัแปรอิทธิพลทั้ง 2 ตวัเป็นอิสระต่อกนั (F= 148.82, P ≤ 0.05) ทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาแยกตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัยงัพบอีกวา่ ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวั
ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบวา่มีค่าต ่ากวา่ 0.05 ในขณะเดียวกนั
ยงัพบวา่ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์แตกต่างกนั 
กล่าวคือ ตวัแปรอิทธิพลดา้นคุณภาพการบริการของบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการ
ให้การสงเคราะห์มากท่ีสุด (beta = 0.72) ตามดว้ยตวัแปรอิทธิพลดา้นความพร้อมทางกายภาพ ท่ี 
(beta = 0.12) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 
1. ผลการศึกษาท่ีพบว่าความพร้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการ  

ให้การสงเคราะห์ มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยไดอ้ธิบายไวว้่า ปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี              
ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการให้บริการ   มีความสะอาด โรงพยาบาลมีความสะอาด มีป้าย
บอกทางท่ีชดัเจน เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหยวก อ าเภอน้าโสม จงัหวดัอุดรธานี” ของ สุวิมล คาย่อย 
(2555) ท่ีไดอ้ธิบายว่า การอ านวยความสะดวกในการรับบริการ เช่น ท่ีนัง่คอย โทรศพัทส์าธารณะ 
หรือลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

ความสอดคล้องดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายได้ในการศึกษาคร้ังน้ีว่าความพร้อม       
ทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์ โดยเฉพาะในด้านวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการให้บริการ ท่ีมีการน าระบบการจดัล าดบัคิว และระบบสารสนเทศมาใชใ้น
กระบวนการให้บริการให้สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน ตามดว้ยความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ทางเดินพิเศษ ลิฟต ์และอุปกรณ์ช่วยเดิน หรือรถวีลแชร์ส าหรับผูพ้ิการ รวมไปถึงมาตรการคดักรอง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในขณะเดียวกัน        
สถานท่ีตั้งขององค์กรสามารถเดินทางไดส้ะดวก แต่มีสถานท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนผูม้ารับ     



การสงเคราะห์ จึงท าให้เกิดความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน ๆ          
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

2. ผลการศึกษาท่ีพบว่าคุณภาพการบริการของบุคลากร ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
กระบวนการให้การสงเคราะห์ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ือง “คุณภาพการให้บริการ          
การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร” 
ของ เบญชภา แจง้เวชฉาย 2559 โดยผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการ เช่น ความเอาใจใส่  
ให้ความเป็นกนัเองและดูแลลูกคา้เปรียบเสมือนญาติ ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษส าหรับผูโ้ดยสาร
เป็นรายบุคคล เช่น ผูพ้ิการทางสายตา เป็นตน้ การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัรายละเอียดการให้บริการท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารแต่ละคน จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS 
ในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ น ้ า ลิน เ ทียมแก้ว  (2561)                             
เร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2560” ท่ีอธิบายวา่ คุณภาพการใหบ้ริการของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
ความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่ บุคลากรให้บริการ                    
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี และบุคลากรมีความกระตือรือร้นและเตม็ใจใหบ้ริการ 

ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีว่าคุณภาพการบริการส่งผล
ต่อความพึงพอใจในกระบวนการให้การสงเคราะห์ในระดับค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
ในดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการให้แก่ผูรั้บการสงเคราะห์ท่ีบุคลากรให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกใหผู้รั้บการสงเคราะห์อยา่งเตม็ความสามารถ มีความพร้อมและสามารถใหบ้ริการ
ตามความแตกต่างของผูรั้บการสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงด้านการเอาใจใส่ดูแลผูรั้บการ
สงเคราะห์ โดยบุคลากรมีการยกย่องให้เกียรติผูรั้บการสงเคราะห์ทุกคนอย่างเท่าเทียม และมีวิธีการ
ส่ือสารให้ผูรั้บการสงเคราะห์เขา้ใจในกระบวนการต่าง ๆ และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บ
การสงเคราะห์ นอกจากน้ี การบริการของบุคลากรท่ีไม่เลือกปฏิบติั มีมาตรฐานในการให้บริการ     
ท าให้ผูรั้บบริการสามารถไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในคุณภาพของบุคลากร ส่งผลให้ผูรั้บการสงเคราะห์        
เกิดความพึงพอใจในกระบวนการใหก้ารสงเคราะห์ ณ จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จขององคก์าร
ท่ีใหบ้ริการดา้นการสงเคราะห์แห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
1. การท่ีองค์การท่ีให้การสงเคราะห์แห่งหน่ึง ต้องการให้เกิดความพึงพอใจใน

กระบวนการใหก้ารสงเคราะห์นั้น ปัจจยัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาเพื่อให้เกิดการด าเนินงานไดต่้อไป คือ
ความพร้อมทางกายภาพ และคุณภาพการบริการของบุคลากร ซ่ึงส่งผลต่อความพึงใจในการให้     
การสงเคราะห์ องค์การท่ีให้การบริการควรตระหนักถึงความส าคญัในความพร้อมทางกายภาพ     
เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นสถานท่ีตั้ง และสภาพแวดลอ้ม เช่น การจดัสรรสถานท่ีจอดรถ
ให้เพียงพอกบัผูม้าใช้บริการ การมีป้ายแจง้จุดให้บริการต่าง ๆ อย่างชดัเจน รวมไปถึงการเตรียม



ความพร้อมในดา้นส่ิงอ านวย ความสะดวกให้กบัผูม้ารับบริการ เช่น ห้องสุขาส าหรับผูพ้ิการ การมี
จุดวางเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ เป็นตน้ และดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ใหมี้ความทนัสมยั  และน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูม้า
ใชบ้ริการในองคก์รนั้น ๆ นอกจากน้ี ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัมาตรการป้องกนัโรคเพื่อความปลอดภยัของผูม้า
รับบริการดว้ยเช่นกนั 

2. ในการพิจารณาปัจจยัเร่ืองคุณภาพการบริการของบุคลากร ส่ิงท่ีองคก์รควรพิจารณาให้
ความส าคัญในการสร้างหรือพฒันาสมรรถนะให้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ไดแ้ก่ ดา้นการเอาใจใส่ดูแล บุคลากรควรติดตามผลการบริการอย่างต่อเน่ือง  
รวมไปถึงด้านการตอบสนองต่อความต้องการ บุคลากรจะต้องสามารถคัดกรองปัญหาและ              
ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้ให้ผูรั้บบริการได ้ ในด้านของความไวว้างใจ องค์กรควรจดัสรรบุคลากร          
ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะและความรู้เก่ียวกับข้อมูล ท่ีท าให้สามารถตอบ               
ขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูม้ารับบริการในองคก์รมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะประเดน็ท่ีควรจะมีการน าไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไป ดงัน้ีคือ 
1. ผูว้ิจยัส าหรับโอกาสต่อไป ควรศึกษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อขยาย

ผลการศึกษาให้เฉพาะเจาะจงมากข้ึน และสามารถน าผลมาเปรียบเทียบเพื่อให้ไดค้วามรู้ในมุมมอง  
ท่ีกวา้งขวางเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะไดส้รุปเป็นภาพรวมของประชากรท่ีมารับบริการการสงเคราะห์ไดช้ดัเจนข้ึน 
วา่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยา่งไร 

2. ผูว้ิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอ่ืน เช่น การใชเ้ทคนิคการวิจยั
เชิงคุณภาพร่วมดว้ยเพื่อประโยชน์ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

 2.1 เพื่อต้องการความแม่นย  าของผลท่ีได้รับไม่ว่าผลท่ีได้รับจะสอดคล้องหรือ             
ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีมีมาก่อนหนา้นั้น 

 2.2 เพื่อคน้หาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลท่ีผลการศึกษาบางประเด็นไดรั้บความพึงพอใจ
ไม่มากเท่าท่ีควร และไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัก่อนหนา้น้ี 

3. ผูว้ิจยัคร้ังต่อไปอาจเลือกใชส้ถิติอ่ืน  ๆท่ีท าใหผ้ลการศึกษามีความชดัเจนมากข้ึน 
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