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โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีมีขนาดใหญ่และมีการเจริญเติบโตสูงสุดใน

ภาคบริการทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 1ใน 3 ของมูลค่าการบริการทั้งหมดของโลกอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว ก่อให้เกิดความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศใหม่ท่ีมีการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจสูงได้ใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและ

นักท่องเท่ียว ทาํให้เกิดการจา้งงานและรายไดท้ั้ งทางตรงและทางออ้มและยงัส่งผลต่อการสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไดเ้ป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้และอาหารมากข้ึน 

นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีความเก่ียวพนักบับริการอ่ืนๆท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การขนส่ง 

ก่อสร้าง การส่ือสารคมนาคมและพลงังาน สาํนักงานพฒันาการท่องเท่ียว (2552) พิจารณารายงาน

รายรับระหว่างปี 2544-2550 ปรากฏว่ารายรับจากการท่องเท่ียวของไทยมีสดัส่วนเกินกว่าคร่ึงหน่ึง

ต่อรายรับดา้นบริการทั้งหมดและคิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ6.1ของผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)โดยรายรับจากการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 

ไดข้ยายตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

  

จงัหวดัระยอง อยูใ่นภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นจงัหวดัท่ีมีรายไดป้ระชากรต่อ

หัวสูงท่ีสุดในประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดัอยู่ในอนัดบั 3 ของประเทศไทยอีกทั้งยงัมี

สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย ประกอบดว้ยทั้งน้ี เกาะเสม็ดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสามารถ

เท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ฉะนั้น

การเดินทางไปยงัเกาะเสมด็จึงตอ้งอาศยัเรือในการเดินทาง ซ่ึงทางภาครัฐและภาคเอกชนต่างลงทุน

ทาํธุรกิจท่าเรือขา้มเกาะเสม็ด ท่าเรือต่างๆ สาํหรับท่าเรือของไทยท่ีสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นท่าเรือของรัฐไดแ้ก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือนํ้ าลึก

สงขลา ท่าเรือนํ้ าลึกภูเก็ต  เป็นตน้ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการท่าเรือ แห่งประเทศไทย 

ฉะนั้นทาํใหท่้าเรือขา้มเกาะเสมด็เป็นท่าเรืออยูภ่ายใตก้ารบริหารของภาครัฐคือองคก์ารบริหารส่วน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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จังหวัดระยอง  ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี เดินทางไปท่องเท่ียวท่ี 
เกาะเสม็ดเพ่ิมมากข้ึนทาํให้ผูป้ระกอบการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว ปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิด 
การจดัระเบียบท่าเทียบเรือบา้นเพและเกาะเสม็ด  ซ่ึงมีท่าเทียบเรือทั้งของรัฐและเอกชนท่ีอยู่ฝ่ัง 
บา้นเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยองประมาณ 8 ท่า และท่ีฝ่ังเกาะเสม็ดอีก 1 ท่า ท่ีผ่านมาไดรั้บการ

ร้องเรียนมากจากนกัท่องเท่ียวว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบการในการรับนกัท่องเท่ียวไปบน

เกาะเสม็ด ทางจงัหวดัจึงตอ้งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาประชุมเพ่ือหาทางแกไ้ขไม่ใหน้กัท่องเท่ียว

เดือดร้อนอีก เพ่ือหาขอ้ยติุในปัญหาท่ีไปการสร้างความเดือดร้อนให้กบันักท่องเท่ียวไม่ให้เกิดข้ึน

อีกต่อไป (ท่ีมา: สาํนกัข่าวไทย 2552 : ออนไลน์) 

 ดงันั้น ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเคยใชบ้ริการของท่าเรือนวลทิพยจึ์งมีความตอ้งการศึกษาความ 

พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการใชบ้ริการท่าเรือนวลทิพย ์จงัหวดัระยอง เพ่ือนาํผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ก่ียวขอ้งต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

2. เพ่ือทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียว 

จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2. สถานท่ีทาํการศึกษาการวิจยั คือ ท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีวรรณกรรมและผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจาก

นั้นจึงทาํการเก็บสงัเคราะห์ขอ้มูลและสรุปไดด้งัแผนภาพดงัไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดการวิจยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชนท์างวิชาการ 

จากผลของการวิจยัทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย  ์ตลอดจนปัญหาต่างๆของผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ 

รวมทั้งสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ประโยชน์ทางปฏิบติั 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ 

ในการเลือกใชบ้ริการท่าเรือนวลทิพย ์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตวัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ อีกทั้งยงั

ช่วยทาํใหเ้กิดความตระหนกัถึงปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาแกไ้ขต่อไป 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถาพภาพ 

-ระดบัการศึกษา 

คุณลกัษณะอื่นๆ 
 
- ความถี่ในการใชบ้ริการ 
- ยานพาหนะท่ีเลือกใชใ้น

การเดินทางของท่าเรือ 

 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่าเรือขา้ม

เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง  
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่าเรือนวลทิพย ์

   2. ดา้นการปฏิบติังานของพนกังาน 

                   3. ดา้นการบริการดา้นตวัเรือ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระ 

ตวั

แปร

ตาม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  
ผูบ้ริโภค หมายถึง  ส่ิงท่ีธุรกิจหรือองคก์รต่างตอ้งเชิดชูและใหค้วามสาํคญัเพ่ือการ

ทาํงานต่างๆ   (ท่ีมา: Peter Drucker, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, 2546 : ง) 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย หมายถึง ผูเ้ดินทางทั้งในและนอกประเทศ ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ (ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2551 : ออนไลน์) 

ความพึงพอใจ  หมายถึง ระดบัความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผลจากการเปรียบเทียบ

ตามท่ีเห็นหรือเข้าใจกบัความคาดหวงัของบุคคล  (ท่ีมา : Phillip Kotler 1997 : 27 – 29  อา้งใน 

สมรภูมิ ฮวดเจริญ 2548 : 9) 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตัดสินเลือกใช้บริการ 

ท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผูศึ้กษาไดมี้การคน้ควา้ และทาํการรวบรวม

เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ท่ีนํามาเป็นแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี และสามารถแยกเป็น

ประเด็นต่างๆไดด้งัน้ี 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวการรับรู้ 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 

  

1. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

Morse (1953  อา้งใน เสาวลกัษณ์ เจียวพ่วง 2550 : 14) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจ

ว่า หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีสามารถลดความตึงเครียดของบุคคลใหนอยลงไดและ

ความตึงเครียดน้ี จะมีผลมาจากความตองการของมนุษยถามนุษยมีความตองการมาก

ก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง แตถาเม่ือใดความตองการไดรับการตอบสนองก็จะทาํให

บุคคลนั้นเกิดความพอใจ 

Davis (1967 อา้งใน เสาวลกัษณ์ เจียวพ่วง 2550 : 14) ให้ความหมายของความพึงพอใจ

ว่า เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคือความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียดหรือ

ความกระวนกระวายหรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เม่ือมนุษยสามารถขจดัส่ิงต

า ง ๆ  

ดงักลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตองการ  

Mullin (1985 อา้งใน เสาวลกัษณ์ เจียวพ่วง 2550 : 14) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจ

ว่า ความพึงพอใจเปนทศันคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆหลายดาน เปนสภาพภายในท่ี

มีความสัมพนัธกบัความรูสึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในงานทั้งดานปริมาณและ

คุณภาพเกิดจากการท่ีมนุษยมีแรงผลกัดนับางประการในตนเองและพยายามจะบรรลุเปาหมาย
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บ า ง อ ย า ง เ พ่ื อ ท่ี จ ะ ส น อ ง  

 

 

ความตอ้งการหรือความคาดหวงัท่ีมีอยูและเม่ือบรรลุเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพึงพอใจ

เปนผลสะทอนกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้เป็นกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก 

 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเคร่ืองมือทางกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการเพ่ิมส่วนครอง

การตลาดและผลกาํไร  ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นนโยบายสาํคญัของผูบ้ริหารระดบัสูง  ความพึง

พอใจของลูกคา้เก่ียวพนักบัทุกส่วนในองคก์ร  ความพึงพอใจของลูกคา้สามารถวดัไดแ้ละสืบรู้ได ้

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นแนวทางในการจดัโครงสร้างองคก์รพ้ืนฐาน 

 

จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัคิดว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยคือ ระดบัความรู้สึก

ทั้ งร่างกายและจิตใจของผูใ้ช้บริการท่าเรือนวลทิพยท่ี์มีความคาดหวงัด้านต่างๆ ของท่าเรือ

เปรียบเทียบกบัการตอบสนองท่ีไดรั้บ ซ่ึงระดบัความคาดหวงัของแต่ละคนไม่เท่ากนั เม่ือไดรั้บการ

ตอบสนองแลว้แสดงความรู้สึกออกมาเป็น 3 แบบ คือ ไม่พึงพอใจ พึงพอใจ และพึงพอใจมาก 

ผลลพัธท์ั้ง 3 แบบ มีผลกบัการกาํหนดนโยบายของท่าเรือนวลทิพย ์ 

 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบซ่ึงเป็นผล

จากประสบการณ์ ความเช่ือ ซ่ึงจะขอกล่าวถึง ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

ดงัน้ี 

  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 775) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า

หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดัความ

ตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ไดดุ้ลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิง

ต่างๆ ดงักล่าวไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ  

 

อุทยัพรรณ สุดใจ (2545 : 7) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก

หรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือ

ทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

 



8 
 

 

สุภาลกัษณ์ ชยัอนันต์ (2540 : ออนไลน์) ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความ

พึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ี

ขาดหายไป หรือส่ิงท่ีทาํให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีจะ

แสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ นั้น 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 

นกัวิชาการไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองคป์ระกอบของความพึงพอใจและอธิบายความ 

สมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไวห้ลายทฤษฎีดงัน้ี 

   

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์

  อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นผูว้างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยมและพฒันา 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกนัเป็นอนัมาก ทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู่

บนความคิดท่ีว่าการตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด เขามีหลกัการ

ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัแรงจูงใจ โดยเนน้ในเร่ืองลาํดบัขั้นความตอ้งการเขามีความเช่ือว่า มนุษยมี์แนวโนม้

ท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึนว่าแรงจูงใจของคนเรามาจากความตอ้งการพฤติกรรมของคนเรา 

มุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ  และก็ไดแ้บ่งความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบั 

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

  

1. มนุษยมี์ความตอ้งการ และความตอ้งการมีอยูเ่สมอไม่มีท่ีส้ินสุด 

 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจสาํหรับพฤติกรรมต่อไป 

     ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

 3. ความตอ้งการของคนซํ้าซอ้นกนั บางทีความตอ้งการหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ยงั

    ไม่ส้ินสุดก็เกิดความตอ้งการดา้นอ่ืนข้ึนอีก 

 4. ความตอ้งการของคนมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นความสาํคญัคือ เม่ือมีความตอ้งการใน

    ระดบัตํ่าไดรั้บการสนองแลว้ความตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนอง 

 5. ความตอ้งการเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเอง 

 

ลาํดบัความตอ้งการพ้ืนฐานของ Maslow เรียกว่า Hierarchy of Needs มี 5 ลาํดบัขั้น ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นตอ้งการปัจจยั 4 เช่น ตอ้งการ

อาหารใหอ่ิ้มทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือป้องกนัความร้อน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภยัไขเ้จ็บ 
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รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือป้องกนัแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาวและสตัวร้์าย ความตอ้งการเหล่าน้ีมี

ความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการพ้ืนฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคน

ตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 

  

 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความตอ้งการดา้น

ร่างกาย ทาํให้ชีวิตสามารถดาํรงอยู่ในขั้นแรกแลว้ จะมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของชีวิต

และทรัพยสิ์นของตนเองเพ่ิมข้ึนต่อไป เช่น หลงัจากมนุษยมี์อาหารรับประทานจนอ่ิมทอ้งแลว้ได้

เร่ิมหนัมาคาํนึงถึงความปลอดภยัของ อาหาร หรือสุขภาพ โดยหนัมาใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองสารพิษ

ท่ีติดมากบัอาหาร ซ่ึงสารพิษเหล่าน้ีอาจสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัชีวิตของเขา เป็นตน้ 

 

3. ความตอ้งการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) เป็นความ

ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแลว้ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ มนุษย์

จะเร่ิมมองหาความรักจากผูอ่ื้นตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป 

เช่น ตอ้งการใหพ่้อแม่ พ่ีนอ้ง คนรัก รักเราและตอ้งการใหเ้ขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว ไม่ตอ้งการให้

เขาเหล่านั้นไปรักคนอ่ืนโดยการแสดงความเป็นเจา้ของเป็นตน้ 

 

4. ความตอ้งการการยอมรับนับถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้น

หน่ึงหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของแล้ว  

จะตอ้งการการยอมรับนับถือจากผูอ่ื้นตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการการเรียกขานจาก

บุคคลทัว่ไปอยา่งสุภาพ ใหค้วามเคารพนบัถือตามควรไม่ตอ้งการการกดข่ีข่มเหงจากผูอ่ื้น เน่ืองจาก

ทุกคนมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั 

 

5. ความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเอง (Self - actualization needs) เป็น

ความตอ้งการขั้นสุดทา้ย หลงัจากท่ีผา่นความตอ้งการความเป็นส่วนตวัเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของตนเองลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นความ

ต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย  ์แต่ความต้องการในขั้นน้ีมักเกิดข้ึนได้ยาก เพราะต้องผ่านความ

ตอ้งการในขั้นอ่ืนๆมาก่อนและตอ้งมีความเขา้ใจในชีวิตเป็นอยา่งยิง่ 
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เม่ือวิเคราะห์โดยรอบดา้นแลว้จะพบว่าระดบัความตอ้งการทั้ง 5 ระดบัของมนุษยต์าม

แนว คิดของมาสโลวน์ั้น สามารถตอบคาํถามเร่ืองความมุ่งหมายของชีวิตไดค้รบถว้น ในระดบัหน่ึง 

เพราะมนุษยเ์ราตามปกติจะมีระดบัความตอ้งการหลายระดบั และเม่ือความตอ้งการระดบัตน้ไดรั้บ

การสนองตอบก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงเพ่ิมข้ึนเร่ือยไปตามลาํดับจนถึงระดับสูงสุด    

การตอบคาํถามเร่ืองเป้าหมายและคุณค่าของชีวิตมนุษยต์ามแนวของจิตวิทยาแขนงมนุษยนิยม  

 

 

ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 Phillip Kotler (1967 : อา้งถึงใน สมรภูมิ ฮวดเจริญ 2543 :  8) ได้ให้ความหมายของ

ความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนจากความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling) และได ้

ทาํการใชผ้ลิตภัณฑ์ไปแลว้ ความพึงพอใจของลูกคา้นั้นจะข้ึนอยู่ก ับการรับรู้ต่อการปฎิบติังาน 

ของผลิตภัณ ฑ์  ถ้าการรับ รู้ต่อการปฎิบัติงานของผลิตภัณ ฑ์ เป็นไปตามท่ีลูกค้าคาดหวัง 

(Expectation) แสดงว่ามีความพึงพอใจแต่ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังแสดงว่าไม่พึงพอใจ  

 

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจต่อบริการ 

สมหวงั วิทยาปัญญานนท์ (2548 อา้งใน สมิต สัชณุกร วารสาร For Quality เมษายน 

2548)  การบริการตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ หรือการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการหลกั องคก์รแต่ละแห่งมีความสามารถในการใหบ้ริการในแต่ละดา้นไม่เท่ากนั ตอ้งคน้ 

หาแก่นความสามารถในการให้บริการท่ีตนเองมีอยูใ่ห้พบเพ่ือท่ีจะเป็นจุดแข็งในการเสนอบริการ

ใหเ้หนือกว่าคู่แข่ง ไม่มีผูใ้ดลอกเลียนไดง่้ายและเป็นภาพลกัษณ์ท่ีสาํคญัในการใหบ้ริการตอบสนอง

ในดา้นคุณค่าลูกคา้แต่ละรายพิจารณาคุณค่าของบริการแตกต่างกนั บางรายตอ้งการความสะดวก

เป็นหลกั บางรายตอ้งการความรวดเร็วเป็นหลกั ผูบ้ริการจะตอบสนองไดแ้ตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการจะ

เป็นฝ่ายตดัสินใจว่าบริการใดจะใหค้วามพึงพอใจแก่เขาไดม้ากกว่ากนั 

1.  การตอบสนองในดา้นราคา 

 ลูกคา้พึงพอใจในคุณค่าของบริการ แต่ก็พิจารณาถึงค่าใชจ่้ายดว้ยลูกคา้จะเปรียบเทียบ

ดงัน้ี 

   1.1 บริการท่ีมีคุณค่าเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั มีราคามากนอ้ยต่างกนัเท่าใด อาจ

เลือกท่ีราคาถูกกว่า หรือใชค้วามพอใจเป็นหลกั 

   1.2 ลูกคา้ท่ีพอใจในคุณค่าท่ีแตกต่าง อาจเลือกใชบ้ริการท่ีมีราคาสูงกว่าได ้
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 1.3 หากคุณค่าท่ีทดแทนกนัได ้อาจเลือกท่ีราคาถูกกว่า 

2. การตอบสนองในดา้นความพึงพอใจ 

 ลูกค้าบริการด้านความพึงพอใจ เป็นข้อตัดสินใจเลือกใช้บริการ แต่ลูกค้าก็จะ

คาํนึงถึงคุณค่าและราคาดว้ยเสมอ  หากพอใจมาก แต่ราคาสูงมากก็อาจลดความพอใจลงมาแลว้ดู

ดา้นราคากบัคุณค่ามาประกอบกนั 

ตวัแปรในการใหบ้ริการ 

เพ่ือใหบ้ริการท่ีเป็นแก่นความสามารถท่ีเป็นตวัแปรสาํคญั ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ

พึงพอใจ จนเกิดการใชบ้ริการซํ้า 

 

1. ความสะดวกในการใชบ้ริการ 

 2. การบริการท่ีตรงต่อเวลา 

 3. การขนส่งท่ีรวดเร็วตรงเวลา 

 4. การติดตั้งท่ีสมบูรณ์ 

 5. การใหค้าํปรึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

6. การบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

 7. การใหค้าํแนะนาํเพ่ิมเติม 

 

ศิริพร  วิษณุมหิมาชยั (2548 : ออนไลน์) การสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ดว้ยคุณภาพ

และคุณค่าในงานบริการปัจจยัท่ีสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิง่ต่อธุรกิจในมุมของของลูกคา้ในปัจจุบนั 

คือ คุณภาพการบริการ (Service Quality) ท่ีผูใ้ห้บริการหยิบยื่นและส่งมอบความประทบัใจของ 

การบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้า เพ่ือสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการท่ีดีให้ลูกค้าให้ได้รับ 

ความพึ งพอใจ (Customer Satisfactions) และจะก่อให้ เกิดความสัมพัน ธภาพท่ี ดีแก่ ลูกค้า  

(Customer Relationship) ซ่ึงรวมทั้งเพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้เหล่าน้ีกลบัมาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการกนั

อย่างต่อเน่ือง (Customer Retention) ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกค้ามีความสัมพนัธ์ในระยะยาว 

และก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีกบัสินคา้หรือบริการของเราตลอดไป (Customer Loyalty)  

 



12 
 

 

การบริการ (Service) หมายถึง ส่ิงท่ีผู ้ให้บริการหรือผูข้ายทําการส่งมอบให้แก่

ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อท่ีไม่สามารถจับต้องได้ แต่เม่ือผูรั้บบริการได้รับบริการไปแลว้เกิดความ

ประทบัใจกบัส่ิงเหล่านั้น เราสามารถแบ่งระดบัความความสาํคญัของการบริการไดอ้ยู ่2 ระดบัดงัน้ี 

1. ความสาํคญัท่ีมีต่อตวัผูรั้บบริการ (ลูกคา้) คือ จะทาํให้ลูกคา้ การไดรั้บบริการท่ีดีจะ

ทาํให้ผูรั้บบริการมีความสุข มีความปิติยนิดี และมีความระลึกถึงในการท่ีจะมาขอรับบริการในคร้ัง

ต่อไป 

2. ความ สําคัญ ใน ด้าน ผู ้ให้บ ริการทําให้ กิ จการสามารถก ารรัก ษ าลูกค้าเดิ ม  

(Customer Retention) การให้บริการเพ่ือจะรักษาลูกค้าเดิมไวใ้ห้เป็นลูกค้าประจาํหรือลูกค้าท่ีมี

ความจงรักภกัดี และนอกจากน้ียงัสามารถเพ่ิมลูกคา้ใหม่ (Customer Acquisition) ผูใ้ห้บริการตอ้ง 

พยายามกระทําทุกวิถีทางท่ีจะเพ่ิมลูกค้าใหม่เพราะเป็นการสร้างความเจริญ รุ่งเรืองให้แก่ 

หน่วยงานดว้ย มีจาํนวนลูกคา้ใหม่ท่ีเพ่ิมขั้นเป็นตวัช้ีวดั นอกจากน้ีธุรกิจบริการยงัมีลกัษณะเฉพาะท่ี

มี ค ว าม แ ต ก ต่ า งจ า ก สิ น ค้ าทั่ ว ไ ป ท่ี เจ้ าข อ ง กิ จ ก า ร แ ล ะ นั ก ก าร ต ล า ด ต้ อ ง คํ า นึ ง ถึ ง  

ดงัท่ี ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2547 : 14 - 15) จาํแนกไวต่้อไปน้ี 

1. เป็นสินคา้ท่ีไม่อาจจบัตอ้งได ้(Intangibility) บริการโดยทั่วไปมีลกัษณะท่ีค่อนขา้ง

เป็นนามธรรม ไม่มีตวัตน ไม่มีรูปร่าง ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีเราจะสามารถรับรู้ถึงการบริการผา่น

ประสาทสัมผสัต่างๆ ของเราได้ เช่น เราไม่สามารถมองเห็น “รูปร่าง” ของ “การท่องเท่ียว”  

ดงันั้นความไม่มีตวัตนของการบริการท่ีทาํใหเ้ราไม่อาจจบัตอ้งบริการไดด้งักล่าวส่งผลกระทบต่อ

ผูบ้ริโภคคือ  ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิด “ความเส่ียง” ในการเลือกซ้ือบริการได ้

 

2. มีคุณภาพไม่คงท่ี (Variability Heterogeneity) คุณภาพของการบริการโดยทั่วไปมี

ความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูงเน่ืองจากมักจะข้ึนอยู่ก ับพนักงานท่ีเป็นผูส่้งมอบบริการเวลาท่ี

ใหบ้ริการของผูส่้งมอบบริการ วิธีการในการใหบ้ริการ และสถานท่ีท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 

3. ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริโภคได ้(Inseparability)  โดยทัว่ไปบริการ

มกัจะถูกเสนอขายก่อน และหลงัจากนั้นการผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดข้ึนในระยะเวลา

เดียวกนั (Simultaneous production and consumption) โดยลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการมกัจะตอ้งมีส่วน

ร่วมในกระบวนการผลิตบริการนั้นดว้ย  เช่น บริการร้านตดัผม  เม่ือลูกคา้ตกลงใจซ้ือบริการตดัผม 

ขั้นการผลิตจะเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้นั่งลงบนเก้าอ้ีตัดผม ช่างตดัผมจะนําผา้กันเป้ือนมาคลุมเส้ือให้เรา   

และจะถามว่าตอ้งการใหต้ดัทรงผมแบบไหนและจะเร่ิมลงมือตดัผมของลูกคา้ โดยจะเห็นว่าขณะท่ี

ช่างตดัผมทาํการตดัผมลูกคา้ก็จะทาํการบริโภคสินคา้ไปพร้อม ๆ กนั  
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4. ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้ (Perish ability) โดยทั่วไปเราไม่สามารถท่ีจะเก็บรักษา

บริการไวใ้นรูปของสินคา้คงคลงัได ้ทาํให้องคก์รเสียโอกาสในการขายบริการได ้เพราะสาเหตุมา

จากเราท่ีไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริโภคของลูกคา้ได ้ดงันั้นเม่ือลูกคา้มาซ้ือในเวลาใด 

ผูข้ายจึงจะเร่ิมทาํการผลิตไดเ้ม่ือนั้น  

 

พฤติกรรมการบริโภคงานบริการหรือสินคา้บริการของลูกคา้มีความสําคญัท่ีนักการ

ตลาดตอ้งทาํการศึกษาทาํความเขา้ใจความตอ้งการ (Needs) ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ตลอดจนความ

คาดหวงั (Expectations) ของคุณภาพท่ีจะไดรั้บตามปกติ เม่ือคนเรามีความตอ้งการข้ึนมาก็จะตอ้ง

แสวงหาสินคา้มาตอบสนองความตอ้งการของตนเองแลว้จึงจะประเมินว่าสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

สามารถสนองความต้องการได้อย่างท่ีคาดหวงัไวก่้อนการบริโภคหรือไม่ ซ่ึงเป็นการประเมิน

คุณภาพหลงัจากท่ีผูรั้บบริการไดบ้ริโภคบริการไปแลว้ 

  

ระดบัคุณภาพการบริการ 

ในการซ้ือสินคา้บริการแต่ละคร้ังลูกคา้มกัจะไม่สามารถจบัตอ้งตวัสินคา้บริการไดอ้ยา่ง

แท้จริง ดังนั้ นลูกค้ามักจะใช้เกณฑ์ในการวดัระดับคุณภาพการบริการก่อนการตัดสินใจซ้ือ 

บริการ 5 ขอ้หลกัดงัน้ี 

 

ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (Reliability) ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงความน◌่าเช่ือถือและ

ไวว้างใจได ้ควรใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีไดต้กลงกนัไวแ้ละตรงต่อเวลา 

1. ควรใหบ้ริการตามท่ีสญัญาไว ้

2. แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือ 

3. ควรใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

4. ควรใหบ้ริการตามเวลาท่ีใหส้ญัญาไวก้บัลูกคา้ 

5. ควรแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ก่อนถึงเวลาท่ีใหบ้ริการหรือการเขา้พบลูกคา้ 

 

การใหค้วามมัน่ใจ  (Assurance)  ผูใ้ห้บริการตอ้งทาํให้ลูกคา้มัน่ใจโดยปราศจากความ

เส่ียงอนัตราย ตลอดจนแสดงความสามารถท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือใจไดใ้นตวัผูใ้หบ้ริการ ดงัน้ี 

           -สามารถสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ได ้

     -ทาํใหรู้้สึกไวว้างใจไดเ้ม่ือลูกคา้มาติดต่อ 
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     -มีความสุภาพอ่อนนอ้ม 

     -มีความรู้ในงานท่ีใหบ้ริการ 

 

การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness)  การตอบสนองต้องมีความตั้งใจและเต็มใจ

ใหบ้ริการเพ่ือแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอยา่งเต็มท่ีดงัน้ี 

       -การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

       -มีความยนิดีท่ีใหบ้ริการเสมอ 

          -มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการเม่ือลูกคา้ตอ้งการ 

 

การดูแลเอาใจใส่  (Empathy)  การจดัเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการขาย ระหว่างขาย และ

หลงัการขายมีดงัน◌◌้ี 

        -ใหค้วามสนใจลูกคา้เป็นส่วนตวั 

             -ใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเอาใจใส่ 

          -ถือผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญั 

             -เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 รูปลกัษณ์  (Tangibles) ความมีรูปลกัษณ์ขององคก์รและผูใ้หบ้ริการ มีดงัน้ี 

                      -อุปกรณ์ทนัสมยั 

                       -เทคโนโลยสูีง 

                      -ความสวยงามของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการ 

                      -มีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

 

คุณค่าการบริการท่ีส่งมอบแก่ลูกคา้ 

 จากแนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่ได้เน้นความสําคัญไปยงัลูกค้ามากข้ึน โดยยึด

หลักการทําการตลาดแบบ Outside-in คือการเน้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ

ตอบสนองความตอ้งการนั้น ดงันั้นในธุรกิจบริการจึงมีเป้าหมายของการบริการท่ีเป็นเลิศโดยให้

ความสาํคญักบัคุณค่าของสมัพนัธภาพมากกว่าค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหวงักาํไรจากลูกคา้ไดใ้นระยะ

ยาว (Customer Relationship Management = CRM) โดยทําความเข้าใจกับลูกค้าว่าลูกค้ามีความ

ตอ้งการอะไร เพราะในปัจจุบนัน้ีลูกคา้ไม่ไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการอย่างเดียวแต่ลูกคา้คาดหวงัว่าจะ
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ได้รับประโยชน์นอกเหนือจากการซ้ือสินค้าและบริการนั้น ซ่ึงสามารถแบ่งประโยชน์ท่ีลูกค้า

ตอ้งการเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างคุณค่าใหลู้กคา้มีดงัต่อไปน้ี 

ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า แ ล ะ รู ป แ บ บ ป ร ะ โ ย ช น์  (Customer  Service and the Form Benefit)   

 โดยทั่วไปผูผ้ลิตสินค้าท่ีจาํหน่ายสู่ท้องตลาดจะคาํนึงถึงความง่าย ความสะดวกต่อ 

ผูใ้ช้เป็นสําคัญแต่ในปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้เทคโนโลยีสูง สลับซับซ้อนยุ่งยาก 

ต่อผูใ้ช ้เช่น คอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ก็เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบและผลประโยชน์ 

ของลูกค้าท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกได้ในชีวิตประจําว ัน ในกรณีท่ีลูกค้าได้ซ้ือผลิตภัณฑ ์

ชนิดนั้ นแล้ว แน่นอนท่ีสุดอย่างน้อยลูกค้าต้องมีคาํถาม มีปัญหา มีขอ้สงสัย หรือขาดความรู้ 

เก่ียวกบัขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าไปแลว้รู้สึกไม่พึงพอใจ 

หรือบริการไม่เป็นอย่างท่ีคาดหวงัไว ้ ดังนั้นฝ่ายบริการลูกคา้ (Customer Service) หรือผูข้ายจะ 

ต้อ งเป็ น บุ ค ค ล ท่ี สําคัญ ท่ี สุด ใน ก ารแก้ไข ปั ญ ห าแ ล ะให้ บ ริก ารต าม ท่ี ลูก ค้าต้อ งก าร 

 

ก าร บ ริ ก าร ลู ก ค้ าแ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ งส ถ าน ท่ี  (Customer Service and the Place Benefit) 

  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคแลว้ แน่นอนท่ีสุดในระยะเวลาต่อมาตอ้งมี

การบริการหลงัการขาย เช่น ให้คาํปรึกษาในการใชสิ้นคา้ การเปล่ียนคืนสินคา้ การคืนสินคา้ การ

ซ่อมแซมสินคา้ ดงันั้นบริษทั ควรคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้คือ สถานท่ี โดยทัว่ ๆ ไปแลว้ถา้

เราไม่มีความต้องการหรือความจาํเป็นเราก็ไม่อยากจะไปติดต่อกับคนอ่ืนอยูแ่ลว้ แต่ลูกค้าท่ีมา

ติดต่อเราอาจมีสาเหตุคือ มารับบริการอย่างใดอยา่งหน่ึง มีปัญหาให้ช่วยแก้ไข เพ่ือขอรับทราบ

ขอ้มูลบางประการ หรือเพ่ือติดต่อธุรกิจของตนกบัผูใ้หบ้ริการก็ไดส้ถานท่ีท่ีใหค้วามสะดวกในการ

ใหบ้ริการลูกคา้บริษทัตอ้งให้ความสาํคญัดว้ยเพราะจะเป็นสถานท่ีท่ีติดต่อระหว่างลูกคา้กบับริษทั

เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและสร้างภาพพจน์ได ้ถา้เราให้บริการท่ีดีลูกคา้พึงพอใจ อาจจะมีผลต่อ

การสั่งซ้ือสินคา้ การซ้ือซํ้ าหรือใชบ้ริการซํ้ า หรือซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนเพ่ิม (Cross Sale) หรือมีการซ้ือ

ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนหรือมีการซ้ือสินค้าท่ีมีมูลค่าท่ีแพงมากข้ึน (Up Sale) รวมทั้ งลูกค้าจะเป็น

ประชาสัมพนัธ์ให้กับบริษทัท่ีดีดว้ย แต่ถา้ผูใ้ห้บริการประพฤติให้เป็นท่ีไม่พอใจลูกคา้ก็จะบอก

ต่อไปในทางท่ีไม่ดีแก่คนอ่ืนๆ ต่อไป และส่ิงท่ีสาํคญัการบอกต่อจะไม่สามารถหยดุย ั้งได ้ซ่ึงทาํให้

ขอ้มูลสามารถแพร่กระจายไดใ้นวงกวา้ง 

ดงันั้นสถานท่ีท่ีใหบ้ริการตอ้งใกลก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดเพ่ือการบริการท่ีเร็ว

ท่ีสุด สะดวกท่ีสุด ขั้นตอนง่ายท่ีสุด  ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีลว้นเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้

ซ่ึงอาจทาํไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
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 - การกระจายศูนยบ์ริการไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีความตอ้งการ 

 - มีหน่วยงานสาํหรับบริการ (แผนกช่าง) 

     - มีศูนย ์Call Center  

 - มีแผนกบริการลูกคา้ Customer Service หรือ Customer Care 

 

การบ ริการลูกค้าและผลประโยชน์ ทางด้าน เวลา (Customer Service and the Time Benefit)  

 การบริการจะเร่ิมตน้เม่ือลูกคา้มีความตอ้งการโดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งตอบสนองให้ทนั

กบัความตอ้งการนั้นทนัที  คือผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความพร้อมใหบ้ริการแก่ลูกคา้เสมอ การปฏิบติังาน

อย่างรวดเร็วดว้ยความเต็มใจ เช่น ถา้ลูกคา้มีปัญหา ไม่ควรให้ลูกคา้รอนานไม่ควรปัดหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบให้กบับุคคลอ่ืนไม่ควรหัวเราะหรือหยอกลอ้กบัคนท่ีอยู่ใกลใ้นขณะท่ีแกปั้ญหาให้กบั

ลูกคา้ ไม่ควรพูดจาดว้ยอารมณ์รุนแรง ไม่ควรใชศ้พัทว์ิชาการกบัคนทัว่ไป แต่ถา้ในกรณีท่ีจาํเป็น

จริง ๆ หรือไม่สามารถปฏิบติัใหก้บัลูกคา้ได ้การปฏิเสธตอ้งนุ่มนวล และมีเหตุผลอยา่งเพียงพอ  

 

การบริการลูกคา้และสิทธิประโยชน์การคุม้ครอง (Customer Service and the Possession Benefit)   

 การท่ีลูกค้ายินยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินค้าในราคาแพงๆ บริษัทควรมีนโยบายการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เช่นยินดีท่ีใหท้ดลองสินคา้ก่อน ยนิดีคืนเงินถา้ไม่พอใจ ยนิดีรับเปล่ียนคืนสินคา้

ถา้ไม่พอใจ หรือมีบริการผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ส่ิงเหล่าน้ีคือการให้สิทธิ ผลประโยชน์การคุม้ครอง

แก่ลูกค้า การให้บริการเหล่าน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณ ค่าให้กับองค์กร เพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างองคก์รและลูกคา้ 

 

ความเป็นเลิศในงานบริการขององคก์ร 

การพฒันาบุคลากรมีความจาํเป็นต่อวิชาชีพการบริการ เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพของบุคคล

หน่วยงานหรือองคก์ร ดงันั้นการบริการท่ีดีจะเกิดข้ึนจากตวับุคคล โดยอาศยัทกัษะ ประสบการณ์   

เทคนิคต่างๆ ท่ีจะทําให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ  และอยากกลับเข้ามาใช้บริการอีก  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Service Mind มีความหมายดงัน้ี 

S = Smile                    ตอ้งมีรอยยิม้ 

E = Enthusiasm            ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้ 

R = Responsiveness      มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีมีต่อลูกคา้ 

V = Value                    ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีคุณค่า 

I = Impression             ใหบ้ริการอยา่งประทบัใจ 

C = Courtesy                บริการลูกคา้อยา่งสุภาพอ่อนโยน  

E = Endurance             ความอดทนการเก็บอารมณ์  

M = Make Believe       มีความเช่ือ 

I   = Insist                    การยอมรับ 

N = Necessitate            การใหค้วามสาํคญั 

D = Devote                   การอุทิศตน 

 

บริการ คือ กระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผูใ้ห้บริการไปยงั

ผูรั้บบริการหรือผูใ้ชบ้ริการนั้น 

ในทางวิชาการ พบว่า บริการ ยงันิยามไดอี้กว่า บริการเท่ากบักิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี

ผลิตผลออกมาในรูปของเวลา สถานท่ี รูปแบบ หรือส่ิงประเทืองหรือเอ้ืออาํนวยทางจิตวิทยา 

เราอาจนิยาม การบริการ ให้แตกต่างจากสินคา้ในเชิงการใชห้รือการบริโภคได้ดงัน้ี  

สินคา้ คือ วตัถุธาตุอนัสมัผสัจบัตอ้งได ้ซ่ึงสามารถทาํการผลิตให้สาํเร็จแลว้นะออกมาจาํหน่ายหรือ

ใชส้อยภายหลงัไดใ้นสายตาของนักบริหารคุณภาพงานบริการจึงขยายความหมายของคาํว่า ลูกคา้

ออกเป็น 2 ประเภทกล่าวคือ 

ประเภทแรก: ลูกคา้ภายนอก หมายถึง บุคคลท่ีจ่ายเงินเพ่ือแลกกบับริการ 

ประเภทสอง: ลูกคา้ภายใน หมายถึง บุคคลท่ีใหบ้ริการเพ่ือแลกกบัเงิน 

 

ในเชิงการจดัการองคก์รธุรกิจท่ีให้บริการ ผูบ้ริหารยุคใหม่จะมองว่า พนักงานของเขา

ทุกๆคนก็คือลูกคา้ภายในองคก์ร และลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัองค์กรของตนนั้นก็คือลูกคา้ภายนอก

นัน่เอง ซ่ึงจะมาสมัผสับริการจากองคก์รแห่งนั้นก็โดยการสมัผสักบัลูกคา้ภายในคือพนกังาน ซ่ึงถือ

เป็นตวัแทนขององคก์รธุรกิจ (ซ่ึงเป็นนิติบุคคล)นั้น  
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2. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

สุภาวดี บุญงอก  (2546 : ออนไลน์) ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู ้บริโภค 

(Consumer Behavior) ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หาการ

เลือกซ้ือ การใชก้ารประเมินผล หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซ่ึงเหตุผลท่ีจาํเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้

สามารถสร้างกลยุทธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข

พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ

ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน  

 

ประโยชนข์องการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 1. ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 2. ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

ผูบ้ริโภคในสงัคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

 3. ช่วยใหมี้การพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ข้ึน 

 4. เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 

 5. ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจต่างๆ เพ่ือความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีสุดในการกาํหนดความตอ้งการและการ

กาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการ

ยอมรับภายในสงัคมใดสงัคมหน่ึงโดยเฉพาะลกัษณะชั้นทางสงัคมซ่ึง ประกอบดว้ย 6 ระดบั 

 

ขั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 

 ชั้นท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหนา้ใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่ใน

วงการบริหาร เป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจาํนวนชั้นทั้งหมดจดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 

 ชั้นท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงท่ีประสบความสาํเร็จในวิชาอ่ืนๆ 

สมาชิกชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัว่าเป็นตาเป็นสมองของสงัคม 
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ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ีไม่ใช่

ฝ่ายบริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ พวกทาํงานนัง่โต๊ะระดบัตํ่า 

 ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสตัย ์ไดแ้ก่ชนชั้นทาํงานเป็นชั้นท่ีใหญ่

ท่ีสุดในชั้นทางสงัคม 

 ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความชาํนาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่มี

ท่ีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย 

 2. ปัจจยัทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

   

  2.1 กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั ระหว่างคนในกลุ่มแบ่ง 

เป็น 2 ระดบั 

   - กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท มกัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองอาชีพ 

               ระดบัชั้นทางสงัคม และช่วงอาย ุ

   - กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธแ์บบตวัต่อตวั แต่ไม่

               บ่อย มีความเหนียวแน่นนอ้ยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 

  2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีทาํการซ้ือเพ่ือการบริโภคท่ีสาํคญัท่ีสุด นกัการตลาด 

จะพิจารณาครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล 

 2.3 บทบาททางสถานะบุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม

อา้งอิง ทาํใหบุ้คคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคล

ต่าง ๆ เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาํเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิต

ครอบครัว 

 

  

4.ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดั

ปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบ 

ดว้ย การจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง  
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นกัจิตวิทยามาสโลวไ์ดก้าํหนดทฤษฏีลาํดบัขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึงกาํหนดความ

ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั ซ่ึงจดัลาํดบัจากความตอ้งการระดบัตํ่าไปยงัระดบัสูงคือ  

1. ความสาํเร็จส่วนตวั  

2. ความตอ้งการดา้นอีโก ้(ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ)  

 3. ความตอ้งการดา้นสงัคม  

 4. ความปลอดภยัและมัน่คง  

5. ความตอ้งการของร่ายกาย 

 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค (The consumer’s dilemma) 

บริโภคตอ้งเผชิญกบัการท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งจริงจงัในตลาด โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจปัญหาระหวา่งท่ีตอังตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ท่ีตอ้งตดัสินใจซ้ือ

กบัการไม่มีความสามารถท่ีจะตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจะเห็นไดว้่ามีเหตุผลมากมาย

ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคยุง่ยากหรือลาํบากในการตดัสินใจใหมี้ประสิทธิภาพได ้คือ 

1. มีความปรารถนาอยากไดม้ากมายเกินไป 

               2. ขาดเงินทุน 

               3. มีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

               4. มีเวลาไม่เพียงพอ 

 5. มีการฝึกอบรมท่ีไม่ดี 

 

การจาํแนกการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer decision classified) 

เราไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจหลายอยา่งในตลาด การตดัสินใจบางอยา่งก็

มีความซับซ้อนมาก  ในขณะท่ีเราไม่สามารถจะรู้ถึงการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคทั้ งหมดได ้ 

จึงจาํเป็นตอ้งจาํแนกประเภทการตัดสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัจะเกิดข้ึนบ่อยออกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือ

ประโยชน์ในการศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน ในท่ีน้ี

เราสามารถจําแน กป ระเภท การตัด สิน ใจของผู ้บ ริโภคได้ต าม เกณ ฑ์ ต่ างๆ 5 เกณ ฑ์ คื อ 

  

1.ตามลักษ ณ ะการตัด สินใจลักษณ ะของการตัด สิน ใจ (Nature of the decision) 

การจาํแนกการตดัสินใจของผูบ้ริโภคตามลกัษณะการตดัสินใจ ทาํให้เราไดรู้้ถึงบางส่ิงบางอย่างท่ี

เก่ียวกบัการตดัสินใจได ้ซ่ึงการตดัสินใจจะถือเอาลกัษณะของการตดัสินใจเป็นเกณฑ ์สามารถแบ่ง

การตดัสินใจออกเป็นประเภทยอ่ยๆ ได ้4 ประเภทคือ 
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  1.1 การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัความเร่งด่วน (By the degree of urgency)  

การตดัสินใจบางอยา่งของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนอยา่งเร่งด่วนท่ีจาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจทนัที แต่การ

ตดัสินใจอ่ืนๆ อาจสามารถใชเ้วลามากกว่าในการตดัสินใจไดอ้ยา่งสบายๆ โดยไม่ตอ้งรีบร้อน ปกติ

โดยทัว่ไปในการซ้ือเส้ือผา้ชุดใหม่ไม่จาํเป็นตอ้งตดัสินใจเร่งด่วนได ้ส่วนการตดัสินใจสาํหรับซ้ือ

บา้นนั้นไม่แน่นอน อาจเป็นไดท่ี้เร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนก็ได ้

 

  1.2. การตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กบัความถ่ีของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน (By frequency of 

occurrence) การตัดสินใจบางอย่างของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนได้ไม่บ่อย นั่นคือระดับของความ 

น่า เช่ือถือของการตดัสินใจ ตวัอยา่งเช่น การซ้ือยาสีฟันจะมีความถ่ีท่ีตอ้งซ้ือบ่อยกว่าการซ้ือรองเทา้

และการซ้ือรองเทา้ก็จะมีความถ่ีในการซ้ือท่ีบ่อยกว่าการซ้ือแว่นตากนัแดด 

 

  1.3. การตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กนัระดับความสําคญั (By degree of significance) การ

ตดัสินใจบางคร้ังก็มีการความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคมากกว่า เช่น การตดัสินใจซ้ือขา้วโพดคัว่ตอนไป 

ดูภาพยนต์จะมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคนอ้ยกว่าการตดัสินใจซ้ือวิกผมปลอม หรือการตดัสินใจซ้ือ

โทรทศัน์สีสกัเคร่ืองอาจเป็นส่ิงท่ีมีความหมายสาํหรับบุคคลบางคน เพราะมนัอาจส่งผลกระทบต่อ

บุคคลหรือบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยได ้ดงันั้นคาํว่าสาํคญั (Significance) หมายถึง ส่ิงท่ี

มีความหมายหรือมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 

  1.4. การตัดสินใจท่ีข้ึนอยู่ก ับปริมาณความเก่ียวข้องในการกระทําเป็นประจาํ  

(By the amount of routine involved) เป็นการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะของการซ้ือท่ีต้อง

กระทาํเป็นประจาํหรือไม่ ตวัอย่างเช่น สินคา้พวกอาหารจะเป็นส่ิงท่ีต้องการซ้ือ (กระทาํ) เป็น

ประจาํในขณะท่ีสินคา้พวกนํ้ าหอม นาฬิกา โคมไฟ จะซ้ือก็ต่อเม่ือมีความตอ้งการเกิดข้ึนเท่านั้น ไม่

มีการกระทาํอยูเ่ป็นประจาํ เป็นตน้ 

  

 

แนวความคิดของการลดความเส่ียง (Concept of risk reduction)  

ตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า ผูบ้ริโภคเขา้ไปสู่การตดัสินใจในตลาดในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ของการลดความเส่ียง (A means of reducing risk) ทฤษฎีท่ีว่าด้วยการลดความเส่ียงจาํเป็นต้อง 

มีขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการกระทาํการตดัสินใจอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึง และแนวความคิดน้ีไดเ้ป็นท่ีนิยม

มากในหมู่นักการตลาด  เม่ือไม่นานมาน้ี พ้ืน ฐานของความคิด น้ี ค่อนข้างจะธรรมดาคือ  
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การตดัสินใจของผูบ้ริโภคทุกคร้ังจะเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบ 2 ประการคือ 1. ความเส่ียง (Risk)  

2. ผลลพัธ์ท่ีจะตามมา (Consequence) ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะกระทาํอะไรก็ตามจะมีความเส่ียงเกิดข้ึน

ตามมาจะทาํให้ไม่สบายใจ จะมีความต้องการท่ีจะเกิดการกระทาํท่ีให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีมีความ

เพียงพอเพ่ือเกิดการลดระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ก่อนแล้วจึงจะทําการตัดสินใจ 

  

 ผูบ้ริโภคจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีจะซ้ือ โดยเฉพาะตราสินคา้ของ

สินคา้ใหม่ หรือความเส่ียงจากการซ้ือจากร้านคา้ หรือยา่นการค้าท่ีซ้ือเป็นประจาํและวิธีท่ีจะใช้

เพ่ือให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดในระหว่างการจดัสรรเงินท่ีมีอยูก่บัความตอ้งการท่ีมี ผูบ้ริโภคมีกลยทุธ์

ท่ีใชส้ําหรับลดความเส่ียงลงได ้เช่น การไปซ้ือสินค้าจากร้านท่ีรู้จักคุ้นเคยดี หรือการซ้ือสินค้า

เฉพาะตราท่ีมีการโฆษณาระดบัชาติ หรือการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นตน้ ความเส่ียง

ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะลดลงไดโ้ดยการยอมรับในขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในแง่ดีอยู่แลว้มาก

ข้ึน 

 

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 

การตัดสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคพร้อมจะกระทําการตัดสินใจสําหรับทาง 

เลือกท่ีได้กาํหนดไวแ้ลว้จากทางเลือกต่างๆ โดยทางเลือกท่ีจะกระทาํถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดี 

ท่ีสุดสําหรับการแก้ไขปัญหานั้น ดังนั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขั้นน้ีคือ ความตั้งใจท่ีจะกระทาํการซ้ือ 

สินคา้ใดสินคา้หน่ึง หรือตราใดตราหน่ึง ความตั้งใจว่าจะซ้ือน้ีจาํเป็นจะตอ้งก่อใหเ้กิดการซ้ือเสมอ

ไป เพราะยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจว่าจะซ้ือดีหรือไม่ รวมทั้งสภาพความ

พร้อมท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือดงันั้นการตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนหรือไม่จึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัดงัน้ี 

 

 1) ความตั้งใจซ้ือ (purchase intention)  

เป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสุดท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ข

ปัญหาของเขา ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีเกิดจากการซ้ือจริงเท่านั้น การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ไม่ไดซ้ื้อตวัสินคา้อยา่งเดียวหากแต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้นด้วย 

ดงันั้นการตั้งใจซ้ือจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสู่การซ้ือจริงโดยการพิจารณาข้อดีของตราสินค้า 

คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้ งหมดของสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบกัน  และสรุปเป็นทางเลือกท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 
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2) สถานการณ์ในขณะตดัสินใจ (situational influences)  

 สถานการณ์คือ ปัจจยัทั้งหลายโดยเฉพาะทางเลือกในแง่เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดจากการ

สงัเกตไม่ไดเ้กิดจากความรู้ของบุคคล แต่เกิดจากตวักระตุน้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมใน

ปัจจุบนั การเลือกสินคา้ตราสินคา้เป็นช่วงของการพิจารณาสถานการณ์ในการตดัสินใจซ้ือ เช่น  

จะซ้ือเน้ือผกัดี เป็นตน้ สถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือมีอยู ่5 ประการ คือ 

  2.1 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ทาํเลท่ีตั้ง การตกแต่งภายใน กล่ินเสียง และ

การจดัร้าน 

  2.2 ลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การซ้ือประกอบกบัส่ิงแวดลอ้ม

ทางสงัคม 

   2.3 เง่ือนไขการซ้ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเวลา เช่น ซ้ือคร้ังสุดทา้ยเม่ือไร ซ้ือในช่วงเวลา

อะไร เวลาเลิกงาน หรือสุดสปัดาห์ 

     2.4 การจงใจไปเดินซ้ือเป็นความตั้งใจและตอ้งการซ้ือ 

   2.5 ข้ึนอยูก่บัสภาพของอารมณ์ เงินสดท่ีมี สภาพความพร้อมทางร่างกาย เช่น 

สบายดีหรือเจ็บป่วย เป็นตน้ 

                  

 3) ระยะเวลาท่ีใชส้าํหรับตดัสินใจระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (decision time) ปัจจยั

อีกตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจก็คือ เร่ืองของเวลาท่ีจะใชไ้ปสาํหรับการตดัสินใจเป็น ส่ิงสุดทา้ยท่ี

ตอ้งตดัสินใจการเลือกซ้ือสินคา้อาจใชเ้วลาเป็นปี หรือการตดัสินใจเลือกซ้ืออยา่งฉบัพลนัก็ไดป้กติ

และระยะเวลาท่ีใชจ้ะพิจารณาปัจจยัเช่นเดียวกบัการแสวงหาขอ้มูล 

 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  

สุภาวดี บุญงอก (2546 : ออนไลน์ ) ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู ้บริโภค 

(Consumer Behavior)  ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา 

การเลือกซ้ือ การใชก้ารประเมินผล หรือการจดัการกบัสินค้า และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงเหตุผลท่ีคุณจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํ

ให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค และความสามารถในการค้นหา

ทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกบั

ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน  
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3. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู  
Knech and et al (1962 : 56)   ไดใหความหมายของการรับรูวาหมายถึง 

สภาพความรู ความเขาใจ เก่ียวกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึนจากการไดรับสมัผสัจากส่ิงเรา

ภายนอกผานประสาทสมัผสัของรางกาย แลวแปลความหมายจนเปนความรู ความเข

าใจ 

  

 Dallett (1969 : 11 - 12) ไดใหความหมายของคาํวา การรับรู หมายถึงก าร

รับรู้โดยการเห็นไดยนิ สมัผสัไดรส รูสึกถึงอุณหภูมิ แลวเกิดผลตอระบบประสาทส

วนกลาง เชน การคิด การจาํ ความตองการและจินตนาการ 

   

Huse and Bowditch (1977:127) บุคคลเปรียบเสมือนระบบท่ีสามารถรับรูขอมูล

ข่าวสารตางๆโดยผานประสาทสมัผสั การเห็น ไดยนิ ชิม และดม แลวนาํขอมูลท่ีได

มาจดัระบบแปลเปนส่ิงรับรูและตอบสนองออกเปนการกระทาํความนึกคิดดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 กระบวนการรับรู ของฮูสและโบว ดิทช (Huse and Bowditch, 1977:127) 

  

Garrison and Magoon (1972 : 607) ใหความหมายของคาํวาการรับรูวาเป

นกระบวนการท่ีสมองแปลความหมายท่ีไดจากส่ิงแวดลอมอนัเปนส่ิงเรา โดยผานป

ร ะ ส า ท สั ม ผ ั ส ทั้ ง ห า ข อ ง 

รางกาย ทาํใหเราทราบวาส่ิงเรานั้นเปนอะไร มีความหมายและลกัษณะอยางไร 

โ ด ย อ า ศั ย 

ประสบการณเปนเคร่ืองชวยในการแปลความหมาย  

ขอ้มูล 

ประสาท

สัมผสั 
การไดย้นิ 
การห็น 
การสัมผสั 
การชิม 

 

นาํเขา้ จดัระบบ นาํออก 

การ

ตอบสนอง 
เป็นการ

กระทาํตาม

ความนึกคิด การป้อนกลบั 
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โดยสรุปแลวการรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีสมองรับส่ิงเราจากรอบตวัเรา

โ ด ย ผ า น 

ประสาทสมัผสัทั้งหาแลวมาจดัระบบและแปรความหมายเปนความรูความเขาใจ โดย

อ า ศั ย 

ประสบการณเปนเคร่ืองชวยในการแปรความหมาย  

ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู   
สถิต วงศ สวรรค  (2525 : 79 - 105) ปจจยัท่ีมีผลตอการรับรูแบงออกเปน 

2 ลั ก ษ ณ ะ 

ใหญๆคือ  

1.ลกัษณะของผูรับ แบงออกเปน 2 ดาน คือ  

  1.1 ดานกายภาพ เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ ระดบัการศึกษา ซ่ึงมีอิทธิพลต

อการรับรูท่ีแตกตางกนั และยงัตองพิจารณาถึงอวยัวะรับสมัผสัตางๆ วาปกติหรือไม

อยางไร การรับรูจะมีคุณภาพดีข้ึนถาเราใชอวยัวะรับสัมผสัหลายชนิดชวยกนั เช

น ใชตาและหูรับสัมผสัตางๆ ในเวลาเดียวกนั ทาํใหเราสามารถแปลความหมายได

ถูกตอง  

  1.2 ดานจิตวิทยา ปจจยัดานจิตวิทยาของคนท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูมี

หลายประเภท เชน ความจาํ ความพรอม สติปญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความ

ตั้งใจ ทกัษะ คานิยม วฒันธรรม ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรูเดิม  

 

2. ลกัษณะของส่ิงเป็นปัจจยัภายนอก ท่ีทาํใหคนเราเกิดความสนใจท่ีจะรับรูของ

คนเราคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง ไดแก ความใกลชิดของส่ิงเรา ความต

อเน่ืองกนัของส่ิงเรา  

 

กระบวนการเกิดการรับรูประกอบดวย  

1. มีส่ิงเราท่ีจะรับรู (Stimulus) เชน รูป รส กล่ิน เสียง  

2. ประสาทสมัผสั (Sense organs) เชน หู ตา จมูก ล้ิน ผวิหนงั และความรู้สึกสมัผสั

            3. ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมเก่ียวกบัส่ิงเราท่ีไดสมัผสั  

4. การแปรความหมายจากส่ิงท่ีสมัผสั  

 

ลาํดบัขั้นของกระบวนการรับรู  
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การรับรูจะเกิดข้ึนไดตองเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการ ดงัน้ี  

ขั้นท่ี  1  ส่ิงเรามากระทบอวยัวะสมัผสั  

ขั้นท่ี  2  กระแสประสาทสมัผสัวิ่งไปยงัระบบประสาทสวนกลางท่ีสมอง  

ขั้นท่ี  3  สมองจะแปลความหมายนั้นออกมาเปนความรู ความเขาใจ ซ่ึงขั้นท่ี 3 

นั้นจะอาศยัประสบการณเดิม ความรูเดิม ความจาํ เจตคติ ความตองการ บุคลิกภาพ และ

เชาวนปญญา เน่ืองจากการรับรูคือความเขาใจในเร่ืองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ

แตละบุคคลอนัเน่ืองมาจากการแปลความหมายตอส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอม โดยอาศยั

ประสบการณเดิมเปนเคร่ืองชวยดงันั้นการวดัการรับรูจากการท่ีบุคคลแสดงออกอนัได

แก ความรูสึก นึกคิด ตามความเขาใจโดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือ

แบบทดสอบเปนเคร่ืองมือ 

โดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรูสึกในทางบวกต่อส่ิงท่ีได

รับการตอบสนองตามความตองการของมนุษย 

 

4. แนวคดิเกีย่วเกีย่วกบัการตลาด 

Value chain เป็นช่องทางการตลาดท่ีเร่ิมตน้จากวตัถุดิบผา่นองคป์ระกอบต่างๆไปจนถึง

เป็นสินคา้สาํเร็จรูปท่ีจะนาํไปใหผู้ซ้ื้อคนสุดทา้ย ไม่ใช่ช่องทางการจาํหน่ายซ่ึงเช่ือมนกัการตลาดกบั

ผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายเข้าด้วยกัน อดุลย  ์จาตุรงคกุล (2545 อา้งใน บุญญิสา แก้วสีเขียว และคณะ 

2546 : 13) เป็นแผนภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างพื้นฐานของบริษทั 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

การพฒันาเทคโนโลย ี

การจดัซ้ือ 

การนาํ

วตัถดิุบเขา้มา 
การ

ปฏิบติัการ 
การส่ง

สินคา้ออกไป 

การตลาดและ

การขาย 
บริการ 

 

 
 

กาํ 

ไร 
 

กจิ 
กรรม

สนบั 
สนุน 

กิจกรรมหลกั 
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แผนภาพท่ี 3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

(ท่ีมา: อดุลย ์จาตุรงคกุล 2545 อา้งใน บุญญิสา แกว้สีเขียว และคณะ 2546 : 13)) 

Phillip Kotler (1977 อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2545) กิจกรรมหลกัทั้ง 5 ประการ คือ

ลาํดบัขั้นตอนของการนาํวตัถุดิบเขา้สู่ธุรกิจเพ่ือดาํเนินการแปลงเป็นผลผลิตกระจายมนัออกไปทาํ

ตลาดและใหบ้ริการสนบัสนุนกิจกรรมสนบัสนุนจะเกิดข้ึนตลอดช่วงกิจกรรมหลกัทั้งหมด เช่น 

การจดัซ้ือ หมายถึง การหาปัจจยัมาป้อนใหก้บัแต่ละส่วนของกิจกรรม โดยท่ีฝ่ายจดัซ้ือเขา้ไปจดัการ

หรือปริมาณปัจจยัเหล่าน้ีเพียงเลก็นอ้ย เป็นตน้  

 

Phillip Kolter (1977 อ้างใน  อดุลย์ จาตุรงคกุล  2545 : 18) ได้ให้ความหมายของ 

ส่วนประสมการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดชุดหน่ึงท่ีบริษทัใชเ้พ่ือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงค์

ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย 

 

4 P’s ของการตลาด คือ สินค้า (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจาํหน่าย (Place) และ 

การส่งเสริมการจดัจาํหน่าย (Promotion) ตวัแปรทางการตลาดของแต่ละตวัดงัรูปขา้งล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 ส่วนประสมการตลาด 

(ท่ีมา : อดุลย ์จาตุรงคกุล 2543 อา้งใน บุญญิสา แกว้สีเขียว และคณะ 2546 : 14) 

ส่วนประสมการตลาด Product (ผลิตภณัฑ)์ 

ความหลากหลาย 

คุณภาพ แบบขนาดบริการ 

การรับประกนัลกัษณะ 
ตราย่ีหอ้การรับคืน 

(Price) ราคา 

ราคาท่ีแจง้แกสิ่นคา้ 

ส่วนลด ส่วนยอมเพ่ือใหก้ารปฏิบติังาน 

ระยะเวลาชาํระเงิน  เง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือ  

 

Place (สถานท่ีจาํหน่าย) 

การควบคุมตลาด 

การจาํแนกสินคา้ 

ทาํเลท่ีตั้ง สินคา้คงคลงั 

การขนส่ง 

Promotion  

(การส่ง เสริมการตลาด) 

การส่งเสริมการขาย 

การโฆษณา  พนกังานขาย 

การประชาสัมพนัธ์ การขายตรง 

 

ตลาดเป้าหมายการ

วางตาํแหน่งท่ีบริษทั

มุ่งหวงั 
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Robert Lauterborn ไดแ้นะนาํใหใ้ช ้4P’s ร่วมกนัไปกบั 4P’s ของลูกคา้ในการสร้างส่วน

ประสมทางการตลาด ดังน้ี Phillip Kotler (1977 อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล 2543 อา้งใน บุญญิสา 

แกว้สีเขียว และคณะ 2546 : 15)  

 

 

 

 

4P’s 4C’s 

Product  (ผลิตภณัฑ)์ Customer needs and wants  

(ความตอ้งการของลูกคา้)  

Price (ราคา) Cost to customer (ความสะอาด) 

Promotion (การส่งเสริมการตลาด) Communication (การส่ือสาร) 

 

แผนภาพท่ี 5 ส่วนผสมการตลาด  

(ท่ีมา: Phillip Kotler, 1977 อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล 2545 อา้งใน บุญญิสา แกว้สีเขียว และคณะ

2546 : 15) 

 

ดงันั้นบริษทัท่ีประสบความสาํเร็จ คือ บริษทัท่ีสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

อยา่งประหยดัและใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้และดว้ยการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

Richard F.Gerson (อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล 2545 : 20) กล่าวว่าในการสร้างส่วนผสม

การตลาดควรเพ่ิมตวั P ข้ึนเป็น 8 ตวัและเพ่ิม S อีกหน่ึงตวั ดงัน้ี  

P ตวัท่ี 5 คือ Positioning    เป็นการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ไวใ้นใจของลูกคา้เพ่ือแสดง

ถึงความแตกต่างของคู่แข่งขนั เราเสนอคุณภาพท่ีดีหรือไม่ จาํนวนสินคา้มากเหมาะกบัราคาหรือไม่ 

คุณค่าเหมาะกบัราคาหรือไม่ 

P ตวัท่ี 6 คือ People           หมายถึง คนท่ีจะทาํงานกบับริษทั ขายสินคา้ ใหบ้ริการ 

P ตวัท่ี 7 คือ Profits           หรือส่ิงท่ีเราวางแผนจาํทาํใหไ้ด ้

P ตวัท่ี 8 คือ Politics          หรือกฎหมายและระเบียบท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีการธุรกิจของเรา 
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S Service หมายถึง เราตอ้งไม่ลืมท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้อยา่งดีเลิศตอ้งรู้ว่าลูกคา้คือใคร 

ตอ้งการอะไร คาดหมายอะไรจากเรา เราตอ้งทาํอะไรบา้งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการได ้โดยมาก

เกินความคาดหมาย และตอ้งมีระบบในการแกไ้ขร้องทุกข ์

      

จากท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัคิดว่าการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวนั้น คงตอ้งนาํแนวคิดทางการ

ตลาดนาํองคป์ระกอบทางการตลาด เช่น ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) เครืองมือผลิต

คุณค่าและความพอใจ (Value Chain) มาผสมผสานกนัเช่ือมโยงแต่ละองคป์ระกอบเขา้หากนัให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทาํใหเ้กิดการตอบสนองของผูใ้ชบ้ริการท่ีผลกระทบ

โดยตรงกบันกัท่องเท่ียว ทาํใหเ้กิดระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างหรือไม่แตกต่างกนั
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บทที ่3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง” ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์แนวคิดทฤษฎีและ 

ผล งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษา มีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. การสร้างและพฒันาสร้างเคร่ืองมือ 

4. สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการ

ท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง ในระหว่างเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายน  

ปีพุทธศกัราช 2552 ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 35,548 คน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช (31 

ตุลาคม 2551) ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างตามวิธีการของ Yamane และยอมรับความคลาดเคล่ือน 

ท่ี 5%  

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนใชสู้ตรของ 

Yamane ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

1.1 การคาํนวณหาขนาดตวัอยา่ง (Sample) ตามวิธีการ Yamane  

สูตร   n   =           N  

      1+Ne ² 

เม่ือ                n =     ขนาดตวัอยา่งประชากร 

                N =      จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา            

    e   =      ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้(การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดใหมี้ค่า    

     เท่ากบั 0.05) 
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 การกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 

n   =           N  

                               1+Ne² 
แทนค่าได้ดังน้ี 

n   =      35,548  

                  1+ (35,548) (0.05) 

 

n   =       395. 54    

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

 

จากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการท่าเรือ

นวลทิพย ์ถนนเรียบชายหาด ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยองตามสูตรของ Yamane หาจาํนวน

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้395.54 คน เน่ืองจากผลการคาํนวณท่ีไดไ้ม่ลงตวัจึงเลือกท่ีจะทาํการสาํรวจท่ี

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 

2. การสุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีใชว้ิธีสุ่มแบบกาํหนดจาํนวน โดยกาํหนดตวัอย่างเพศชาย 

200 คน และเพศหญิง 200คน หรืออตัราส่วน 1:1 เท่ากนั โดยเลือกสุ่มในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน เพราะเป็นวนัท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียว 

 

3. เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีลกัษณะเฉพาะกลุ่มหรือ

ประชากรมีลกัษณะพิเศษและมีลกัษณะท่ีจะพบและเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างจะเป็น

ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการของท่าเรือนวลทิพยโ์ดยตรง เพราะฉะนั้ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช ้

เวลา 2 เดือน จึงจะสามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดค้รบตามเป้าหมาย 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

จากการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะทาํการสาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่าเรือตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

โดยอาศยัเคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

มีการดาํเนินการสร้างดงัน้ี 

 

1. เตรียมแบบสอบถาม เพ่ือทาํการรวบรวมขอ้มลูกลุม่ตวัอย่าง 

 2. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ริการท่าเรือ โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบ      

กาํหนดจาํนวน นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้ง 

 3. ขอบเขตของแบบสอบถามจะเก่ียวขอ้งกบัพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่การ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่าเรือขา้มเกาะเสมด็ เท่านัน้  

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักท่อง  

เท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ซ่ึงไดส้ร้างตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีไดก้าํหนด โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

  

ลกัษณะและเน้ือหาของแบบสอบถาม มีทั้ งคาํถามปลายเปิดและคาํถามปลายปิด โดย

แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี    1  : ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได ้ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 7 ขอ้ เป็นลกัษณะ

คาํถามท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก (Check List)   

ส่วนท่ี    2  : ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการท่าเรือนวลทิพยข์องนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 2 ขอ้ เป็นลกัษณะคาํถามท่ีกาํหนดใหเ้ลือกตอบ (Check List)   

ส่วนท่ี  3 : ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช ้

บริการท่าเรือนวลทิพย ์ซ่ึงแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่าเรือนวลทิพย ์

ดา้นการปฏิบติังานของพนักงาน และดา้นการบริการดา้นตวัเรือ โดยคาํถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) แต่ละข้อมีจาํนวนตัวเลือก  5 ระดับ คือ  

พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด โดยมี 

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 



31 
 

 

 5    หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

  4    หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

3    หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

2    หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย  

 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  

ส่วนท่ี    4  : ขอ้เสนอแนะ ของผูน้ักท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัปัญหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของนักท่องเท่ียวท่ีมีเลือกใชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการท่าเรือนวลทิพย ์โดยใช้

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเปิด  

 

3. การสร้างและพฒันาสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการนักท่องเท่ียวและขอ้แนะนํา

จากอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. จดัสร้างแบบสอบถามตามกรอบท่ีไดก้าํหนดโดยให้ครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายและ

ลกัษณะของการศึกษา 

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งเชิง

เน้ือหา แนะนาํปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ และถูกตอ้ง โดย อาจารยภ์าวณีิ กาญจนาภา เป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษา และ อาจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ในวิจยัในคร้ังน้ี 

4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญจนถูกตอ้งสมบูรณ์ 

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขมาแล้วมาสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 30 คนท่ีเลือกใช้บริการท่าเรือข้ามเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง เพ่ือมาทดสอบความ

เช่ือมัน่และความเท่ียง ไดค่้า 0.9227 ซ่ึงหมายความว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือมาก 

6. นําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ไปดาํเนินการเก็บขอ้มูลกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เลือกใชบ้ริการท่าเรือขา้มเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง จาํนวน 400 ชุด 
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4. สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการหาค่าสถิติต่างๆท่ีใชใ้นการศึกษาใชโ้ปรแกรมชุดสถิติ

สาํหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ SPSS (Statistics Package for Social Science)  

1. คาํนวณหาค่าร้อยละ   (Percentage) 

2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. ค่าเฉล่ีย  

  

เพ่ืออธิบายข้อมูลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ ต ําบลเพ  

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยยดึหลกัเกณฑ์ประเมินตามแนวของลิเกิร์ต (Likert Scale) ไดจ้าํแนก

ระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

 

1. การใหค้ะแนน 

 

  ระดบัความพึงพอใจ  คะแนน 

  มากท่ีสุด      5 

  มาก       4 

  ปานกลาง      3 

  นอ้ย       2 

  นอ้ยท่ีสุด      1 

 

 2.  การแปลผลความหมายค่าเฉล่ียตามเกณฑ ์บุญชม ศรีสะอาด (2543: 100) 

 

   ค่าเฉล่ีย     ระดบัความพึงพอใจ 

 4.51-5.00 หมายถึง          มากท่ีสุด 

 3.51-4.50 หมายถึง       มาก 

  2.51-3.50 หมายถึง        ปานกลาง 

 1.51-2.50 หมายถึง         นอ้ย 

 1.00-1.50 หมายถึง         นอ้ยท่ีสุด 
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5. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดือนมีนาคม 2553 ถึง

เดือนเมษายน 2553 รวมระยะเวลาท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 2 เดือน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้ท่าเรือนวลทิพย์ ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง”  

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย ์

 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมติฐาน 

 ตอนท่ี 5 ป�ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

ตอนที ่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีต่อการ

 ตัดสินใจเลือก ใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์  

กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ ในการวิจัย ครั้งนี้มี

ท้ังส้ิน 400 คน ซ่ึงในตอนท่ี 1 ของแบบสอบถาม จะเป�นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ โดยนําข้อมูลส่วนนี้แสดงเป�นจํานวนและร้อยละ

ของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 200 50 

หญิง 200 50 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 1 พบว่า จํานวนเพศหญิงเท่ากับเพศชาย  โดยเป�นหญิงจํานวน 200 คน  

(ร้อยละ 50) และเพศชายจํานวน 200 คน (ร้อยละ 50) ตามลําดับ 

 

ตารางที่  2 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาย ุ 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 20 ป� 70 17.5 

20-29 ป� 130 32.5 

30-39 ป� 92 23.0 

40-49 ป� 84 21.0 

50-59 ป� 20 5.0 

ต้ังแต่ 60 ข้ึนไป 4 1.0 

รวม 400 100 

 

ตารางท่ี  2  พบว่า    กลุ่มตัวอย่าง ท่ีจํานวน มีอายุมากท่ีสุด  คือ อายุ 20-29 ป�  

จํานวน 130 คน (ร้อยละ 32.5)  รองลงมา  คือ  อายุ 30-39 ป�  จํานวน 92 คน (ร้อยละ  23)   อายุ 40-

49 ป� จํานวน 84 คน (ร้อยละ 21) อายุ ต่ํากว่า 20 ป� จํานวน 70 คน (ร้อยละ 17.5) อายุ 50-59 ป� 

จํานวน 20 คน (ร้อยละ 5) และอายุตั้งแต่ 60 ป�ขึ้นไป จํานวน 4 คน (ร้อยละ  1) ตามลําดับ  

 

ตารางที ่3 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศกึษา 27 6.8 

มัธยมตอนต้นหรือตํ่ากว่า 60 15.0 

มัธยมตอนปลาย/ปวช. 58 14.5 

ปวส. / อนุปริญญา 106 26.5 

ปริญญาตรี 119 29.8 

ต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 30 7.5 

รวม 400 100 
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 ตารางท่ี 1 พบว่า จ ํานวนเพศหญิงเท่ากับเพศชาย  โดยเป็นหญิงจํานวน 200 คน  

(ร้อยละ 50) และเพศชายจาํนวน 200 คน (ร้อยละ 50) ตามลาํดบั 

 

ตารางที่  2  จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ 

 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 70 17.5 

20-29 ปี 130 32.5 

30-39 ปี 92 23.0 

40-49 ปี 84 21.0 

50-59 ปี 20 5.0 

ตั้งแต่ 60 ข้ึนไป 4 1.0 

รวม 400 100 

 

ตาราง ท่ี   2  พ บ ว่ า    ก ลุ่ ม ตัวอ ย่างท่ี จ ําน ว น มี อายุม าก ท่ี สุด  คื อ  อายุ  20-29 ปี  

จาํนวน 130 คน (ร้อยละ 32.5)  รองลงมา  คือ  อายุ 30-39 ปี  จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 23)   อาย ุ40-

49 ปี จาํนวน 84 คน (ร้อยละ 21) อายุ ต ํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 70 คน (ร้อยละ 17.5) อายุ 50-59 ปี 

จ ํานวน 20 คน (ร้อยละ 5) และอายุตั้ งแต่  60 ปี ข้ึนไป จ ํานวน 4 คน (ร้อยละ  1) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3  จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศกึษา 27 6.8 

มธัยมตอนตน้หรือตํ่ากวา่ 60 15.0 

มธัยมตอนปลาย/ปวช. 58 14.5 

ปวส. / อนุปริญญา 106 26.5 

ปริญญาตรี 119 29.8 

ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 30 7.5 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี  3 พ บ ว่ า ก ลุ่มตัวอย่างจ ําแน กตาม ระดับ การศึก ษ าจําน วน มาก ท่ี สุด  

คือ ระดับปริญญาตรี จาํนวน 119 คน (ร้อยละ 29.8) รองลงมาคือ ระดับปวส. /อนุปริญญาตรี 

จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 26.5) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่า จาํนวน 60 คน (ร้อยละ 15)  

ระดับ มัธ ยม ป ล าย /ป วช . จ ําน วน  58 ค น  (ร้อ ยล ะ 14.5) ระ ดับ ตั้ งแ ต่ ป ริญ ญ าต รี ข้ึ น ไ ป  

จาํนวน 30 คน (ร้อยละ 7.5) และระดับประถมศึกษา จาํนวน 27 คน (ร้อยละ 6.8) ตามลาํดับ 

  

ตารางที่ 4  จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 

 

 ตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คือ โสด จาํนวน 267 คน 

(ร้อยละ 66.8) รองลงมา คือ สมรส จาํนวน 118 คน (ร้อยละ 29.5) และหย่าร้าง จาํนวน 15 คน    

(ร้อยละ 3.8) ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 5  จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท 84 21.0 

5,000-10,000 บาท 162 40.5 

10,000-20,000 บาท 94 23.5 

มากกว่า 20,000 บาท 60 15.0 

รวม 400 100 

 

 

 

สถานภาพสมรส จาํนวน ร้อยละ 

โสด 267 66.8 

สมรส 118 29.5 

หยา่ร้าง 15 3.8 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 5 พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจาํนวนมากท่ีสุด คือ 5,000-10,000 

บาท จาํนวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) รองลงมา คือ 10,000-20,000 บาท จาํนวน 94 คน (ร้อยละ 23.5) 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 84 คน (ร้อยละ 21) และมากกว่า 20,000 บาท จาํนวน 60 คน (ร้อยละ 15)  

ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6  จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

รับจา้ง 104 26.0 

รับราชการ 31 7.8 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 58 14.5 

ประกอบอาชีพส่วนตวั 95 23.8 

นกัเรียน/นกัศึกษา 112 28.0 

รวม 400 100 

  

ตารางท่ี 6 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพมากท่ีสุด คือ นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 112 คน 

(ร้อยละ 28) รองลงมา คือ รับ จ้าง จ ํานวน  104 คน  (ร้อยละ 26) ป ระกอบ อาชี พส่วน ตัว  

จาํนวน 95 คน (ร้อยละ 23.8) พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 58 คน (ร้อยละ 14.5) และ รับราชการ 

จาํนวน 31 คน (ร้อยละ 7.8) ตามลาํดบั 

 

ตอนที่  2  วเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอการตดัสินใจ

 เลือกบริการท่าเรือนวลทิพย์ 

ก ลุ่ ม ตัว อย่างข อ งนั ก ท่ องเท่ี ยว ชาวไท ยท่ี มี ต่ อก ารตัด สิน ใจ เลือ กใช้บ ริการ 

ท่าเรือนวลทิพย ์ในการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงในตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม จะเป็นขอ้มูล

เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง โดยนําขอ้มูลส่วนน้ีแสดงเป็นจาํนวนและ 

ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่  7 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการท่าเรือนวลทิพย ์

  

ความถี่ จาํนวน ร้อยละ 

1-3 คร้ังต่อเดือน 12 3.0 

4-6 คร้ังต่อเดือน 3 0.8 

7-9 คร้ังต่อเดือน 7 1.8 

มากกว่า  9 คร้ังต่อเดือน 17 4.3 

1-2 คร้ังต่อปี 252 63.0 

3-4 คร้ังต่อปี 91 22.8 

มากกว่า  5  คร้ังต่อปี 18 4.5 

รวม 400 100 

 

ตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์มากท่ีสุด 

คือ 1-2 คร้ังต่อปี  จ ํานวน 252 คน (ร้อยละ 63) รองลงมา คือ   3-4 ค ร้ังต่อปี จ ํานวน 91 คน  

(ร้อยละ 22.8) มากกว่า 5 ค ร้ังต่อปี  จ ําน วน  18 คน  (ร้อยละ 4.5) มากกว่า 9 ค ร้ังต่อเดือน 

 จาํนวน 17 คน (ร้อยละ 4.3)  1-3 คร้ัง จาํนวน 12 คน (ร้อยละ 3)  7-9 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 7 คน 

(ร้อยละ 1.8) และ 4-6 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 0.8) ตามลาํดบั 

 

ตารางที่  8  จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามยานพาหนะท่ีผูใ้ชบ้ริการในการเดินทางของ

ท่าเรือนวลทิพย ์   

 

 ตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการเลือกใชย้านพาหนะของท่าเรือในการเดินทาง 

มากท่ีสุดคือ เรือโดยสาร จาํนวน 282 คน (ร้อยละ 70.5) รองลงมา คือ เรือเร็ว (Speed boat) จาํนวน 

118 คน (ร้อยละ 29.5) ตามลาํดบั 

  

ประเภทยานพาหนะ จาํนวน ร้อยละ 

เรือโดยสาร 282 70.5 

เรือเร็ว (Speed boat ) 118 29.5 

รวม 400 100 
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ตอนที่  3  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการตดัสินใจ

 เลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ 

เป็นการนาํเสนอขอ้มูลผลการวิจยัเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย ์ต ําบลเพ อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง โดยมี

ทั้งหมด 3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่าเรือนวลทิพย ์ดา้นการปฎิบติังานของพนักงาน และ

ดา้นการบริการดา้นตวัเรือ 

 

ตารางที่  9  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่าเรือนวลทิพย ์

 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของ

ท่าเรือนวลทิพย ์

ระดบัความพึงพอใจ  

X 

 

 

  S.D. 

 

แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1.ท่าเรือตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ี

เหมาะสม 

47 

(11.8) 

156 

(39.0) 

176 

(44.0) 

20 

(5.0) 

1 

(0.3) 

3.57 0.77 ปาน

กลาง 

2.ความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ 

40 

(10.0) 

146 

(36.5) 

171 

(42.8) 

42 

(10.5) 

1 

(0.3) 

3.46 0.82 ปาน

กลาง 

3.ความสะอาดเรียบ ร้อยของ

บริเวณท่าเรือ 

35 

(8.8) 

131 

(32.8) 

175 

(43.8) 

58 

(14.5) 

1 

(0.3) 

3.35 0.84 ปาน

กลาง 

4.ความไม่แออดัภายใน

บริเวณท่าเรือ 

40 

(10.0) 

122 

(30.5) 

179 

(44.8) 

59 

(14.8) 

0 

(0) 

3.36 0.85 ปาน

กลาง 

5.ความเพียงพอของ 

ท่ีนัง่รอรับบริการ 

34 

(8.5) 

136 

(34.0) 

150 

(37.5) 

77 

(19.3) 

3 

(0.8) 

3.30 0.90 ปาน

กลาง 

 

6.ความเพียงพอของหอ้งสุขา 19 

(4.8) 

91 

(22.8) 

134 

(33.5) 

138 

(34.5) 

18 

(4.5) 

2.89 0.96 ปาน

กลาง 

7.ความสะอาดของหอ้งสุขา 19 

(4.8) 

78 

(19.5) 

147 

(36.8) 

128 

(32.0) 

28 

(7.0) 

2.83 0.98 ปาน

กลาง 

8.ระบบรักษาความปลอดภยั

ขณะใชบ้ริการ 

42 

(10.5) 

136 

(34.0) 

182 

(45.5) 

29 

(9.8) 

1 

(0.3) 

3.45 0.82 ปาน

กลาง 

9.มีป้ายบอกทิศทางท่ีสังเกต

ไดช้ดัเจน 

47 

(11.8) 

170 

(42.5) 

133 

(33.3) 

49 

(12.3) 

1 

(0.3) 

3.53 0.86 มาก 
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ดา้นสภาพแวดลอ้มของ

ท่าเรือนวลทิพย ์

 

ระดบัความพึงพอใจ 

 

 

 

X 

 

 

 

 

S.D. 

 

 

 

แปลผล 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

10. ความเหมาะสมของจุด

ใหบ้ริการ 

47 

(11.8) 

170 

(42.5) 

140 

(35.0) 

42 

(10.5) 

1 

(0.3) 

3.55 0.84 มาก 

11.ความทนัสมยัของ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี

ใหบ้ริการ 

50 

(12.5) 

157 

(39.3) 

151 

(37.8) 

40 

(10.0) 

2 

(0.5) 

3.53 0.85 มาก 

 

รวม 

     3.35 0.85 ปาน

กลาง 

 

ตารางท่ี 9  พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการของท่าเรือนวลทิพยด์า้น

สภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.35) และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย 

พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มของท่าเรือนวลทิพยต์ามลาํดบัต่อไปน้ี  

ท่าเรือตั้ งอยู่ใน พ้ืน ท่ี ท่ี เหมาะสม ( = 3.57)  ความเหมาะสมของจุดให้บริการ ( = 3.55)  

 ความทันสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการและมีป้ายบอกทิศทางท่ีสังเกตได้ชัดเจน  

( = 3.53) ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ ( = 3.46)  ระบบรักษาความปลอดภยัขณะใชบ้ริการ

( = 3.45) ความไม่แออดัภายในบริเวณท่าเรือ ( = 3.36)  ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณท่าเรือ

( = 3.35)  ความเพียงพอของท่ีนั่งรอรับบริการ ( =.30)  ความเพียงพอของห้องสุขา ( = 2.89)  

และ ความสะอาดของหอ้งสุขา ( = 2.83) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

ตารางที่ 10 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งในดา้น                    

 การปฏิบติังานของพนกังาน 

 

 

ดา้นการปฏิบติังานของ

พนกังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  

X 

 

 

S.D. 

 

แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1.การเอาใจใส่ในการ

บริการของพนกังาน 

49 

(12.3) 

95 

(23.8) 

229 

(57.3) 

27 

(6.8) 

0 3.42 0.79 ปานกลาง 

2.ความรวดเร็วในการ

บริการทนัต่อความ

ตอ้งการ 

46 

(11.5) 

139 

(34.8) 

191 

(47.8) 

23 

(5.8) 

1 

(0.3) 

3.52 0.78 ปานกลาง 

3.มีการตอบขอ้ซักถาม

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

51 

(12.8) 

149 

(37.3) 

167 

(41.8) 

32 

(8.0) 

1 

(0.3) 

3.54 0.82 ปานกลาง 

4.พนกังานใหค้าํปรึกษา

และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

41 

(10.3) 

141 

(35.3) 

175 

(43.8) 

42 

(10.5) 

1 

(0.3) 

3.45 0.82 ปานกลาง 

5.ความสุภาพ ท่าทีและ

มารยาทของพนกังาน

ในการบริการ 

30 

(7.5) 

145 

(36.3) 

177 

(44.3) 

46 

(11.5) 

2 

(0.5) 

3.39 0.80 ปานกลาง 

6.มีความกระตือรือร้น

และความเตม็ใจในการ

บริการ 

32 

(8.0) 

141 

(35.3) 

179 

(44.8) 

44 

(11.0) 

4 

(1.0) 

3.38 0.82 ปานกลาง 

7.การใหบ้ริการลูกคา้

ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

48 

(12.0) 

130 

(32.5) 

178 

(44.5) 

41 

(10.3) 

3 

(0.8) 

3.45 0.86 ปานกลาง 

8.ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ไม่ยุง่ยากซับซ้อน 

63 

(15.8) 

144 

(36.0) 

164 

(41.0) 

29 

(7.3) 

0 3.60 0.83 ปานกลาง 

9.ความเตม็ใจรับฟังคาํ

ร้องเรียน 

50 

(12.5) 

129 

(32.3) 

181 

(45.3) 

35 

(8.8) 

5 

(1.3) 

3.46 0.86 ปานกลาง 

10.ความถูกตอ้งของการ

คิดเงิน/การทอนเงิน 

74 

(18.5) 

164 

(41.0) 

140 

(35.0) 

22 

(5.5) 

0 3.73 0.82 มาก 

11.ความตรงต่อเวลาใน

การบริการ 

59 

(14.8) 

127 

(31.8) 

180 

(45.0) 

31 

(7.8) 

3 

(0.8) 

3.52 0.86 ปานกลาง 

รวม      3.49 0.82 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 10 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการของท่าเรือนวลทิพย ์

ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.49)และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายปัจจยัพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในด้านการปฏิบติังานของพนกังานตามลาํดับ

ต่อไปน้ี   ความถูกต้องของการคิดเงิน/การทอนเงิน  (  =  3.73)  รองลงมา คือขั้นตอนการ 

ให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  (  = 3.60)  มีการตอบข้อซักถามได้อย่างชัด เจน  ( = 3.54)   

ความตรงต่อเวลาในการบริการและความรวดเร็วในการบริการทันต่อความต้องการ ( =3.52)   

ความเต็มใจรับฟังคําร้องเรียน (  = 3.46)  พนักงานให้คาํปรึกษา และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ 

การให้บ ริการลูกค้าทุกค น อย่างเท่าเที ยมกัน  ( =3.45) การเอาใจใส่ใน การบ ริการข อง 

 พนักงาน (  = 3.42)  ความสุภาพ ท่าทีและมารยาทของพนักงานในการบริการ (  = 3.39)  และ 

มีความกระตือรือร้นและความเต็มใจในการบริการ (  =  3.38) ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 11  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อการ

  บริการในดา้นการบริการดา้นตวัเรือ 

 

 

ดา้นการบริการดา้น

ตวัเรือ 

ระดบัความพึงพอใจ  

X 

 

 

S.D. 

 

แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1.ตวัเรือมีสภาพ

สมบูรณ์ต่อการใช้

งาน 

37 

(9.3) 

150 

(37.5) 

199 

(49.8) 

 

14 

(3.5) 

0 3.53 0.71 ปาน

กลาง 

2.ความสะอาดของตวั

เรือ 

175 

(10.5) 

159 

(39.8) 

42 

(43.8) 

24 

(6.0) 

0 3.55 0.76 มาก

ท่ีสุด 

3.มีอุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวกสบาย

ภายในเรือ 

55 

(13.8) 

171 

(42.8) 

142 

(35.5) 

32 

(8.0) 

0 3.62 0.82 มาก 

4.ความไม่แออดั

ภายในเรือ 

57 

(14.3) 

137 

(34.3) 

168 

(42.0) 

34 

(8.5) 

4 

(1.0) 

3.52 0.87 ปาน

กลาง 

5.อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยัเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

59 

(14.8) 

164 

(41.0) 

140 

(35.0) 

33 

(8.3) 

4 

(1.0) 

3.60 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 11 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการของท่าเรือนวลทิพย ์

ด้านการบริการด้านตัวเรือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 3.62)   และเม่ือพิจารณาเป็นราย 

ปัจจัยพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน ด้านการบริการ ด้านตัวเรือ ตามลาํดับต่อไปน้ี  

ความปลอดภยัจากการโจรกรรมทรัพยสิ์น (  = 3.77 )  ความปลอดภัยจากการอุบัติเหตุระหว่าง 

การเดินทาง (  = 3.70)  อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  (  = 3.66)  

อุปกรณ์ อ ํานวยความสะดวกสบายภายในเรือและความตรงต่อเวลาในการออกเดิน ทาง 

(  =  3.62)  อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการ ( = 3.60)   ความสะอาด 

ของภายในตัวเรือ ( = 3.55)  ตัวเรือมีสภาพสมบูรณ์ต่อการใช้งาน ( = 3.53)  ความไม่แออัด 

ภายในเรือ (  = 3.52) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นการบริการดา้น

ตวัเรือ 

ระดบัความพึงพอใจ  

      X 

 

 

  S.D. 

 

แปลผล 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

6.อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยัอยูใ่นสภาพ

ใชง้านไดดี้ 

58 

(14.5) 

181 

(45.3) 

131 

(32.8) 

28 

(7.0) 

2 

(0.5) 

3.66 0.83 มาก 

 

 

7.ความปลอดภยัจาก

การอุบติัเหตุระหว่าง 

74 

(18.5) 

161 

(40.3) 

138 

(34.5) 

25 

(6.3) 

2 

(0.5) 

3.70 0.86 มาก 

8.ความปลอดภยัจาก

การโจรกรรม

ทรัพยสิ์น 

87 

(21.8) 

156 

(39.0) 

139 

(34.8) 

15 

(3.8) 

3 

(0.8) 

3.77 0.86 มาก 

9.ความตรงต่อเวลา

ในการออกเดินทาง 

61 

(15.3) 

154 

(38.5) 

162 

(40.5) 

18 

(4.5) 

5 

(1.3) 

3.62 0.84 ปาน

กลาง 

รวม      3.62 0.82 มาก 
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ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามไดเ้สนอปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

เก่ียวกบัการบริการของท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยองไวด้งัน้ี 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

1. ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม เช่น การปลูกตน้ไมเ้พ่ิมเติม เพ่ือความร่มร่ืนในพ้ืนท่ี

บริเวณของท่าเรือ เน่ืองจากอากาศค่อนขา้งร้อน 

  2. การปรับพ้ืนท่ีของถนนบริเวณรอบๆ ท่าเรือ เน่ืองจากถนนมีสภาพค่อนขา้งขรุขระ 

เป็นหลุมบ่อเป็นจาํนวนมาก และมีฝุ่ นเยอะ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณะท่ีดีต่อองคก์ร 

3. การเพ่ิมพ้ืนท่ีบริเวณบริการใหแ้ก่ผูท่ี้รอรับบริการ เน่ืองจากบางวนัจะมีผูใ้ชบ้ริการ

จาํนวนมากจึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

4. บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ อนัจะส่ง 

ผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกท่ีจะไปใชบ้ริการท่าเรืออ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 

ดา้นการปฎิบติังานของพนกังาน 

1. การแต่งกายของพนกังานบริการในระหว่างการบริการ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีต่อ

องคก์ร เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือของบริการท่ีส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

2. ความรวดเร็วในการบริการใหท้นัต่อความตอ้งการ เพ่ือเป็นการสร้างผลลพัธจ์ากการ

ส่งมอบบริการท่ีดีใหลู้กคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ อีกทั้งก่อใหเ้กิดความสมัพนัธภาพท่ีดีแก่ลูกคา้ 
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ดา้นการบริการดา้นตวัเรือ 

 1. การดูแล บาํรุงรักษา ซ่อมแซม ตวัเรือใหมี้สภาพสมบูรณ์ต่อการใชง้านสมํ่าเสมอ เพ่ือ 

กระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการขององคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนยงัไดก้ารสร้างฐาน

ความสมัพนัธใ์นระยะยาว และก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีกบับริการ  

 2. การรับผูโ้ดยสารไม่มากจนเกินไป จะไม่ก่อใหเ้กิดความแออดัภายในเรือ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อผูใ้ชบ้ริการคือ ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิด “ความเส่ียง” ในการใชบ้ริการได ้

 3. จดัใหมี้อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น เส้ือชูชีพ ห่วงยาง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารว่ายนํ้ าไม่เป็น 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง” มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

2. เพ่ือทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

ท่ี มี ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ ต ําบลเพ อ ําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้บริการของท่าเรือนวลทิพย์ ตาํบลเพ 

อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะทางปัจจยั

ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตอนที่  1  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการตดัสินใจ

 เลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ จงัหวดัระยอง 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 400 คน โดยจาํแนกตามเพศ   

อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าเป็น

เพศหญิง จาํนวน 200 คน (ร้อยละ50) และเป็นเพศชาย จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่ 

มีอายุ 20-29 ปี จาํนวน 130 คน (ร้อยละ 32.5) ระดับปริญญาตรี จาํนวน 119 คน (ร้อยละ 29.8)

สถานภาพโสด จาํนวน 267 คน (ร้อยละ 66.8) ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท 

 จําน ว น 162 ค น  (ร้ อ ยล ะ  40.5) อ าชี พ นั ก เรี ย น /นั ก ศึ ก ษ าจําน ว น 112 ค น  (ร้ อ ยล ะ  28)  
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ตอนที่  2  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้บริการของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการ

 ตดัสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ท่าเรือนวลทิพย ์จาํนวน 400 คน โดยจาํแนกตามความถ่ีของการใชบ้ริการ และยานพาหนะท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชใ้นการเดินทางของท่าเรือนวลทิพย ์พบว่า ส่วนใหญ่มีจาํนวนความถ่ีในการใช้

บริการ 1-2 คร้ังต่อปี จาํนวน 252 คน (ร้อยละ 63) ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชเ้รือโดยสารในการเดินทาง

ของท่าเรือนวลทิพย ์จาํนวน 282 คน (ร้อยละ 70.5)  

  

ตอนที่  3  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการตดัสินใจ

 เลือกใช้บริการท่าเรือนวลทิพย์ ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

  

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ท่าเรือนวลทิพย  ์พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.49 ส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.83) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการ

ของท่าเรือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่าเรือ และดา้น 

การปฏิบัติงานของพนักงาน และด้านการบริการด้านตัวเรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

สามารถพิจารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี 

 

1.  ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของท่าเรือนวลทิพย ์พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.35  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.85) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้

บริการของท่าเรือมีความพึงพอใจในด้านของท่าเรือตั้ งอยู่ในพ้ืน ท่ี ท่ี เหมาะสมมากท่ี สุด  

(ค่าเฉล่ีย = 3.57)  รองลงมา คือ ความเหมาะสมของจุดให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.55)  ความทนัสมยั

ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการและมีป้ายบอกทิศทางท่ีสังเกตไดช้ัดเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.53) 

 ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ระบบรักษาความปลอดภัยขณะใช้บริการ

(ค่าเฉล่ีย = 3.45) ความไม่แออดัภายในบริเวณท่าเรือ (ค่าเฉล่ีย = 3.36)  ความสะอาดเรียบร้อยของ

บริเวณท่าเรือ (ค่าเฉล่ีย = 3.35)  ความเพียงพอของท่ีนั่งรอรับบริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.30)  ความ

เพียงพอของหอ้งสุขา (ค่าเฉล่ีย = 2.89) และ ความสะอาดของหอ้งสุขา (ค่าเฉล่ีย = 2.83) ตามลาํดบั 

  



48 
 

 

2.  ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของท่าเรือนวลทิพย ์มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.49 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้

บริการของท่าเรือมีความพึงพอใจในด้านความถูกต้องของการคิดเงิน/การทอนเงินมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 3.73) รองลงมา คือขั้นตอนการให้บริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย = 3.60) มีการตอบ

ขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.54) ความตรงต่อเวลาในการบริการและ ความรวดเร็วในการ

บริการทันต่อความต้องการ (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ความเต็มใจรับฟังคําร้องเรียน (ค่าเฉล่ีย = 3.46)  

พนักงานให้คาํปรึกษา และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและการให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

(ค่าเฉล่ีย = 3.45) การเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.42)  ความสุภาพ ท่าทีและ

มารยาทของพนักงานในการบริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.39) และมีความกระตือรือร้นและความเต็มใจใน

การบริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.38) ตามลาํดบั 

 

3.  ด้านการบริการด้านตัวเรือ พบว่า  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของท่าเรือน วลทิพ ย์ มีความพึ งพ อใจโดยรวมอยู่ ใน ระดับ มาก  (ค่ าเฉ ล่ีย  = 3.62  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้

บริการของท่าเรือมีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยจากการโจรกรรมทรัพยสิ์นมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 3.77)  รองลงมาคือ ความปลอดภยัจากการอุบติัเหตุ ระหว่างเดินทาง (ค่าเฉล่ีย = 3.70) 

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (ค่าเฉล่ีย = 3.66) อุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกสบายภายในเรือ และความตรงต่อเวลาในการออกเดินทาง (ค่าเฉล่ีย = 3.62)  อุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการ(ค่าเฉล่ีย  = 3.60) ความสะอาดของภายในตัวเรือ 

(ค่าเฉล่ีย = 3.55)  ตวัเรือมีสภาพสมบูรณ์ต่อการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย = 3.53)  ความไม่แออดัภายในเรือ

(ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่าเรือนวลทิพย ์ตาํบลเพ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง” ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

1.  ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือ

นวลทิพย์ จงัหวดัระยอง 

จากการวิจยั พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่าเรือนวล

ทิพย์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการของท่าเรือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ดา้น

สภาพแวดลอ้มของท่าเรือ และดา้นการปฏิบติังานของพนักงานซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้น

การบริการดา้นตวัเรือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี 

1.  ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการของท่าเรือมีความพึง

พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้

บริการของท่าเรือมีความพึงพอใจในด้านของท่าเรือตั้ งอยู่ในพ้ืน ท่ี ท่ี เหมาะสมมากท่ี สุด  

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของจุดให้บริการ ความทันสมยัของเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีให้บริการ  

มีป้ายบอกทิศทางท่ีสังเกตได้ชัดเจน  ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ ความเพียงพอของ 

สถานท่ีจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัยขณะใช้บริการ ความไม่แออดัภายในบริเวณท่าเรือ  

ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณท่าเรือ ความเพียงพอของท่ีนั่งรอรับบริการ ความเพียงพอของ 

ห้องสุขา และความสะอาดของห้องสุขาตามลาํดับ เน่ืองจากสถานท่ีท่ีให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณ 

ท่ีเหมาะสม เขา้ถึงบริการไดง่้าย สมหวงั วิทยาปัญญานนท ์(2548 อา้งใน สมิต  สชัณุกร วารสาร For 

Quality เมษายน 2548) ไดใ้ห้ทศันะไวว้่า    สถานท่ีให้บริการตอ้งใกลก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมาก

ท่ีสุดเพ่ือการบริการท่ีเร็วท่ีสุด สะดวกท่ีสุด ขั้นตอนง่ายท่ีสุด  ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการ

สร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ แต่ในส่วนของห้องสุขาไม่มีความเพียงพอและไม่สะอาด เป็นไปตามท่ี 

Millet (1954 อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550 : 19) ได้ให้ทัศนะไวว้่า การให้บริการอย่าง

เพียงพอ (Ample Service) คือ ความตอ้งการเพียงพอในเร่ืองของ สถานท่ี บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ต่าง 

โดยเพียงพอในลกัษณะท่ีมีจาํนวนการใหบ้ริการและสถานท่ีบริการอยา่งเหมาะสม 

2.  ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของท่าเรือนวลทิพย ์มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา
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เป็นรายดา้นพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการของท่าเรือมีความพึงพอใจในดา้นความถูกตอ้ง

ของการคิดเงินและการทอนเงิน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซบัซ้อน  

มีการตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ความตรงต่อเวลาในการบริการ ความรวดเร็วในการบริการทนั

ต่อความตอ้งการ ความเต็มใจรับฟังคาํร้องเรียน พนกังานใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีการ

ใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั การเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน มีความสุภาพท่าที

และมารยาทของพนักงานในการบริการ มีความกระตือรือร้นและความเต็มใจในการบริการ 

ตามลาํดบั เน่ืองจากการคิดเงินและการทอนเงินให้แก่ลูกคา้ท่ีถูกตอ้งครบถว้นส่งผลให้ลูกคา้เกิด

ความพึงพอใจ Phillip Kotler (1967 : อ้างถึงใน สมรภูมิ ฮวดเจริญ  2543 : 8)ได้ให้ทัศนะไว้ว่า  

ความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนจากความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling) และการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแลว้ ความพึงพอใจของลูกค้านั้ นจะข้ึนอยู่ก ับการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของ

ผลิตภณัฑ์ ถา้การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expectation) 

แสดงว่ามีความพึงพอใจแต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัแสดงว่าไม่พึงพอใจ 

 

3. ด้านการบริการด้านตัวเรือ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของท่าเรือนวลทิพย ์มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการของท่าเรือมีความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยัจากการ

โจรกรรมทรัพย์สินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความปลอดภัยจากการอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง   

อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัอยู่ในสภาพใชง้านไดดี้  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสบายภายในเรือ 

ความตรงต่อเวลาในการออกเดินทาง  อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการ    

ความสะอาดของภายในตัวเรือ ตัวเรือมีสภาพสมบูรณ์ต่อการใช้งาน ความไม่แออดัภายในเรือ 

ตามลาํดบั เน่ืองจากการบริการมีความปลอดภยัจากการโดนโจรกรรมทรัพยสิ์นมีอนัส่งผลใหลู้กคา้

มีความพึงพอใจในการบริการ ลูกคา้คาดหวงัถึงความปลอดภยัของบริการไดรั้บ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในทางวิชาการ 

1. ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชนต่์อ 

การศึกษาเร่ืองการใหบ้ริการขององคก์ร 

 2. ใชก้รอบแนวความคิดน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษากบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

  

ขอ้เสนอแนะในทางนโยบาย 

 1. ท่าเรือนวลทิพยค์วรพฒันาคุณภาพการบริการและหาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงการในดา้นสภาพแวดลอ้มของท่าเรือ ดา้นการปฎิบติังานของพนกังาน และดา้นการบริการ

ดา้นตวัเรือ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการบริการมากข้ึน 
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