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คุณภาพการใหบริการดานสวัสดิการรถรับ-สงพนักงานที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท STTC จํากัด
ฉัตรชัย เหลาเขตการณ1 กนก จุฑามณี2 คงฤทธิ์ จันทริก3
สุรินทร สายสิน4 ปติคนธ วิเชียร5 และ วรางคศิริ เนียมตุ6

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยคุณภาพการใหบริการ ที่สงผลตอความพึงพอใจของพนักงาน
ในการรับบริการรถรับ-สง ของบริษัท STTC จํากัด โดยการวิจัยครั้งนี้ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จากพนักงานทีใ่ ชบริการรถรับ-สงของบริษทั STTC จํากัด จํานวน 364 คน สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก Independent
t-test, One-way ANOVA, Least Signiﬁcant Different (LSD) และทดสอบปจจัยคุณภาพการใหบริการที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน
ผลการวิจยั พบวา 1) ผูต อบแบสอบถามใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการโดยรวม
ในระดับมาก และจําแนกเปนปจจัยดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในระดับมาก ( = 3.81) รองลงมาคือ ดาน
การใหความเชือ่ มัน่ ตอผูร บั บริการในระดับมาก ( = 3.80) ดานความเปนรูปธรรมของบริการในระดับมาก ( =
3.78) ดานการตอบสนองตอผูร บั บริการในระดับมาก ( = 3.72) และดานการรูจ กั และเขาใจผูร บั บริการในระดับ
มาก ( = 3.65) ตามลําดับ 2) ผูตอบแบสอบถามใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจในการใชบริการ
รถรับ-สงโดยรวมในระดับมาก ( = 3.71) และจําแนกเปนปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาที่ฝายบริหาร
ทัว่ ไป (GA) ในระดับมาก ( = 3.91) รองลงมาคือ ดานการใหบริการของผูป ระสานงานในระดับมาก ( = 3.71)
ดานการใหบริการของพนักงานขับรถในระดับมาก ( = 3.71) ดานการใชบริการและประสิทธิภาพ ของระบบ
e – Transportation ในระดับมาก ( = 3.64) และดานรถรับ-สงพนักงานในระดับมาก ( = 3.57) ตามลําดับ

คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ; การรับรู; รถรับสง; บริษัท STTC จํากัด
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The Service Quality of Welfare Service for Company Bus Affect
the Satisfaction of the Company Shuttle Service:
Case Study of Sttc Co.,Lltd.
Chatchai Laoketkarn1 Kanok Juthamanee2 Kongrit Chantrik3
Surin Saisin4 Peetikont Vichien5 and Warangsiri Nientu6

Abstract
This paper is a survey research. Aims to to study the quality of service. Affecting
employee satisfaction. The company’s shuttle service. of STTC company limited. In this study,
Collect data using questionnaire. (Questionnaire) from the staff of shuttle service of STTC
Co., Ltd. 364 persons. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard
deviation. Statistics used to test the hypothesis are : Independent t-test, One-way ANOVA,
Least Signiﬁcant Different (LSD), and Quality of service factor test.
The results showed that: 1) the respondent asked to share a comment on the quality
of the overall service levels. And classiﬁed as trustworthy factors at high level ( = 3.81).
Second, the level of service satisfaction was very high ( = 3.80). The level of service was high
( = 3.78). ( = 3.72) and the level of knowledge and understanding of service recipients was
high ( = 3.65), respectively. 2) The respondents asked the level of opinion on the satisfaction
of using the shuttle service at the high level ( = 3.71) and classiﬁed as the service factor of
General Administration Ofﬁcer. At the high level ( = 3.91) the service level of the coordinator
was very high ( = 3.71). The service level of the driver was very high ( = 3.71). The use and
efﬁciency of the e-transformer system is very high ( = 3.64) and the level of vehicle was high
( = 3.57), respectively.

Keywords: SERVQUAL; Satisfaction, Company shuttle service; STTC CO., LTD
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วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบนั ธุรกิจขนาดใหญทมี่ ปี ริมาณการผลิตสูง
หรือมีการผลิตในปริมาณมากจําเปนตองใชพนักงาน
จํานวนมาก ซึ่งพนักงานคือฟนเฟองสําคัญ และเปน
ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของการทําธุรกิจ ดังนั้น
สวัสดิการจึงกลายเปนการตอบแทนพนักงานที่ดีที่สุด
ที่ผูประกอบการสามารถจัดหามาใหพนักงานได และ
สวัสดิการยังเปนหนึง่ ในเครือ่ งมือทีส่ ามารถจูงใจบุคคล
ที่มีความรูความสามารถใหเขามารวมงานในองคกร
ไดอีกดวย สวัสดิการรถรับ-สงพนักงาน จึงถือเปน
สวัสดิการทีม่ คี วามสําคัญ (สวัสดิการพนักงานทีค่ วรมี,
2560) โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทที่ ตี่ งั้ ของบริษทั หรือ
โรงงานอยูไกล และการบริการขนสงมวลชนเขาไมถึง
ปจจุบันบริษัท STTC จํากัด มีการเพิ่มปริมาณ
การผลิตอยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนพนักงานมากถึง
4,035 คน พนักงานสวนใหญจะกระจายตัวอยูใ นหลาก
หลายพื้นที่ จึงกอใหเกิดปญหา ไดแก ถาหากพนักงาน
ทุกคนนํารถสวนตัวมาทํางาน จะทําใหการจราจร
ติดขัดในพื้นที่โรงงาน ประกอบกับบริษัทมีนโยบาย
ลดพืน้ ทีจ่ อดรถสวนตัว เพือ่ ใชประโยชนเชิงธุรกิจ ทัง้ นี้
บริษทั จึงเล็งเห็นประโยชนของการจัดสวัสดิการรถรับ
สงพนักงาน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
พนักงานในเรือ่ งของเวลา ความปลอดภัย ความสะดวก
สบาย กําหนดเวลาที่แนนอนและเชื่อถือได และนําไป
สูก ารลดปญหามาปฏิบตั งิ านลาชาของพนักงาน จึงจัด
สวัสดิการรถรับ-สงพนักงานใหเหมาะสมกับจํานวน
พนักงาน โดยมีจํานวนเสนทางการเดินรถทั้งหมด 63
สายทาง แบงโซนในการใหบริการออกเปน 3 โซน คือ
โซน X (พืน้ ทีเ่ ขต กรุงเทพ-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา)
โซน Y (พื้นที่เขต แหลมฉบัง-ตัวเมืองชลบุรี) และ
โซน Z (พื้นที่เขต บานบึง-ดอนหัวฬอ) โดยใชรถทั้ง
สิ้น จํานวน 179 คัน แบงประเภทรถในการใหบริการ
ออกเปน รถบัสแอร จํานวน 34 คัน รถตูจํานวน 101
คัน สําหรับพนักงานประจํา และรถบัสพัดลมจํานวน
44 คัน สําหรับนักศึกษาฝกงานและพนักงานชั่วคราว
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จากประเด็นความสําคัญของคุณภาพการให
บริการที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถ
รับสงพนักงาน ผูศึกษาจึงเห็นวามีความจําเปนและ
สนใจ ที่จะตองศึกษาและสํารวจความคิดเห็นของ
พนักงานผูใ ชบริการรถรับสง วามีความพึงพอใจในการ
ใชบริการรถรับสงในระดับใดเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการใหบริการ และศึกษาระดับคุณภาพการให
บริการที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถ
รับ-สงของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท STTC จํากัด
เพื่อศึกษาวาปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรมีผล
ตอความพึงพอใจของพนักงานหรือไม และศึกษาวา
ปจจัยคุณภาพการใหบริการของรถรับสงพนักงานมี
ผลตอความพึงพอใจของพนักงานหรือไม ซึ่งการสราง
ความพึงพอใจ ถือเปนสิ่งสําคัญของงานบริการใน
สวนงานของฝายบริหารทั่วไปที่จําเปนตองตระหนัก
ถึงความพึงพอใจของผูที่เขามาใชบริการ ดังนั้นผูให
บริการหรือฝายบริหารทั่วไปจําเปนตองดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการมาก
ทีส่ ดุ Morse , 1953, p. 37, Yoder 1958, p. 6 (อางถึง
ใน จักรทิพย กรีฑา (2540) ไดกลาววา “ทัศนคติ
ในทางบวกของบุคคลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกสิ่งที่
เกี่ยวของกันนั้นสามารถลดความตึงเครียดใหตํ่าลง
เพราะความตึงเครียดเปนบอเกิดของความไมพงึ พอใจ
ความตึงเครียดมีผลเกี่ยวเนื่องจากความตองการดาน
พื้นฐานของมนุษย ถาบุคคลไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการ ความตึงเครียดก็จะลดลง มนุษยจะเกิด
ความพอใจมากขึ้น” ทั้งนี้สามารถนําผลที่ไดจากการ
คนควาไปเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธคณ
ุ ภาพการใหบริการรถรับสงทีด่ แี ละมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
พนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ดานสวัสดิการรถรับสงพนักงานของฝายบริหารทั่วไป
และบริษัทตอไป
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

คุณภาพการบริการ
ในบริการขององคการตางๆ มักประสบปญหา
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมชัดเจนจากบทบาทของ
การบริ ก าร เป น ต น ว า การบริ ก ารไม มี ม าตราฐาน
(ปญญาวุช ถมยาวิทย, 2552) ดังนัน้ จึงมีความพยายาม
ในการศึกษาถึงคุณภาพการบริการอยางตอเนือ่ ง และ
หลีกเลี่ยงไมไดที่องคการตางๆ จะตองศึกษาหรือ
ประเมินจากผูใชบริการโดยตรง เพราะขอมูลที่ไดมา
จะตอบคําถามไดตรงจุด (ศิริวรรณ จุลแกว, 2555)
เพราะการปรับปรุงคุณภาพการบริการนัน้ ตองปรับให
ตรงกับคุณภาพที่ลูกคาตองการ (มยุรี บุญบัง, 2554)
ซึ่งมีนักวิจัยจํานวนมากที่พยายามศึกษาตัวแปรที่จะ
นํามาวัดคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งทฤษฏี
SERVQUAL เปนเครื่องมือในลักษณะของมิติการ
วัดประสิทธิภาพการใหบริการที่เปนรูจัก และเปน
ที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพ
ทางการบริ ก าร ผู  ที่ วิ จั ย ได ส ร า งเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมินนี้ขึ้นมาคือ Parasuraman, et al. (1988)
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางแบบวัดคุณภาพการบริการ
ในอุตสาหกรรมบริการและการและองคกรคาปลีก ซึง่
จะทําใหสามารถพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดดียิ่งขึ้น และแนวคิด SERVQUAL
ไดมีการนํามาใชในการประเมินคุณภาพการบริการ
ในแวดวงธุรกิจและบริการตางๆ ผานการวิจัย เชน
ธนาคาร โรงแรม ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรง
พยาบาล การศึกษา หองสมุด และอื่นๆ อยางกวาง
ขวาง โดยแตเดิม แนวคิดคุณภาพการบริการ (อัจฉรา
ขั น ใจ, 2558) แต เ ดิ ม มี ก ารกํ า หนดป จ จั ย ในการ
ประเมินคุณภาพบริการไว 10 ดานดังนี้ คือ
1. บริการที่เปนรูปธรรม (Tangibility) หมาย
ถึง สภาพที่ปรากฏใหเห็นหรือจับตองไดในบริการที่
เปนรูปธรรม
2. ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability)
หมายถึง ความสามารถในการใหบริการตามคํามั่น
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สัญญาที่มีไวอยางมีคุณภาพและมีความถูกตอง
3. การตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า
(Responsiveness) หมายถึง การแสดงออกดวยความ
เต็มใจที่จะชวยเหลือและพรอมจะใหบริการลูกคาใน
ทันทีทันใด
4. ความเชี่ยวชาญ (Competence) หมายถึง
การมีความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ
งานบริการที่รับผิดชอบ
5. ความมีอธั ยาศัย (Courtesy) หมายถึง ความ
มีไมตรี มีความสุภาพ ใหเกียรติผอู นื่ มีความจริงใจและ
มีนํ้าใจ ความเปนมิตรและมีมนุษยสัมพันธ
6. ความนาเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง มี
การสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ ความซื่อสัตยใน
การใหบริการตอผูใ ชบริการรวมทัง้ มีการเสนอบริการที่
ดีที่สุดแกผูรับบริการ
7. ความปลอดภั ย (Security) หมายถึ ง
การสรางความมั่นใจเพื่อใหเกิดความปลอดภัยโดย
ปราศจากอั น ตรายในการมาใช บ ริ ก าร และจาก
สถานการณที่มีความเสี่ยงจากปญหา
8. การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง การ
ติดตอเขารับบริการดวยความสะดวกไมยุงยาก
9. การติดตอสื่อสาร (Communication) การ
ใหขอมูลและขาวสารแกผูมาใชบริการโดยสามารถสื่อ
ความหมายไดชดั เจน ใชภาษาทีเ่ ขาใจงายและรับฟงผู
มาใชบริการ
10. ความเขาใจ (Understanding the customer) หมายถึง ความพยายามคนหาและพยายาม
เขาใจความตองการของผูใชบริการ
แตในป ค.ศ.1990 Parasuraman และคณะ
ไดมีการพัฒนาแบบวัดคุณภาพของการบริการที่มีชื่อ
วา SERVQUAL (Service Quality) โดยนําเอาปจจัย
กําหนดคุณภาพของการบริการทัง้ 10 ประการขางตน
มาวิเคราะหและจัดกลุม เสียใหมทาํ ใหเหลือปจจัยเพียง
5 ดาน ประกอบไปดวยปจจัยดังตอไปนี้

ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI.) อยูในกลุม 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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1. ลักษณะของการบริการ (Tangibles) คือ
การแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพทีท่ าํ ใหผใู ชรบั
ความสะดวกไดแก เครือ่ งมืออุปกรณบคุ คลและวัสดุใน
การติดตอสื่อสาร
2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) คือความ
สามารถกระทําตามสัญญาที่แจงไววาจะใหบริการ
เกิดขึ้น และสรางความไววางใจ ความถูกตองและ
ความสมํ่าเสมอ
3. การตอบสนองความต อ งการของผู  รั บ
บริการ (Responsiveness) คือความปรารถนาในการ
ชวยเหลือผูใชบริการ และจัดหาบริการมาใหตามที่ได
สัญญาตกลงไว
4. ความไววางใจ (Assurance) คือ การมี
ความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยนของ
ผูใหบริการ การใหบริการดวยความซื่อสัตย และการ
สรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ
5. การเขาถึง (Empathy) คือ การใหความ
เปนหวงและสนใจผูม ารับบริการแตละคน และมีความ
ตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผูใชตองการมาตอบสนองได
จากแนวคิ ด ทฤษฎี คุ ณ ภาพการบริ ก ารได มี
แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, & Berry,
(1988) ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
มาใช ซึ่ ง ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ง านวิ จั ย ของคณะผู 
วิจัย คณะผูวิจัยจึงนําแนวคิดมาเปนแนวทางในการ

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ออกแบบการดําเนินการวิจัย และออกแบบเครื่องมือ
ในการวิจัยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน และ
อายุงาน ที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถ
รับ-สงพนักงานของพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษทั STTC
จํากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร
ดานสวัสดิการรถรับสง ที่สงผลตอความพึงพอใจของ
พนักงาน ในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน กรณี
ศึกษา บริษัท STTC จํากัด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน และ
อายุงาน ที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถ
รับ-สงพนักงานของพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษทั STTC
จํากัด
2. ได ท ราบถึ ง ป จ จั ย คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร
ดานสวัสดิการรถรับสง ที่สงผลตอความพึงพอใจของ
พนักงาน ในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน กรณี
ศึกษา บริษัท STTC จํากัด

ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI.) อยูในกลุม 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Frame Work)
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อายุงาน
- ประเภทพนักงาน
ปจจัยคุณภาพการใหบริการดาน
สวัสดิการรถรับสงพนักงาน
- ความเปนรูปธรรมของการบริการ
- ความเชื่อถือไววางใจได
- การตอบสนองตอผูรับริการ
- การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา
- การเขาใจและการรูจ กั ผูร บั บริการ

เครื่องมือและวิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เรื่อง “คุณภาพการให
บริการดานสวัสดิการรถรับ-สงพนักงานที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน กรณี
ศึกษา บริษัท STTC จํากัด” ครั้งนี้ใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่คณะผูวิจัยไดสรางขอคําถาม
ขึ้นเองจากแบบวัดคุณภาพของการบริการ ที่มีชื่อวา
SERVQUAL (Service Quality) โดยแบงออกเปน 4
สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อายุงาน และประเภทพนักงาน ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questions)
มีคําตอบใหเลือกตอบ

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจในการใชบริการรถรับสง
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท STTC จํากัด
- ดานคุณสมบัตขิ องรถรับ-สงพนักงาน
- ดานการใหบริการของพนักงานขับรถ
- ดานการใหบริการของผูประสานงาน
- ดานระบบ e – Transportation
- ดานการใหบริการของเจาหนาที่
ฝายบริหารทั่วไป (GA)

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
การใหบริการ ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ
(tangibility) ความนาเชื่อถือไววางใจได (reliability)
การตอบสนองตอผูร บั บริการ (responsiveness) การ
รูจักและเขาใจตอผูรับบริการ (empathy) และการ
ใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (assurance) โดยใชการวัด
ระดับชวงหรืออัตรภาค (Interval Scale)
สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงานดานตางๆ
ไดแก ดานคุณสมบัติของรถรับ-สงพนักงาน ดานการ
ใหบริการของพนักงานขับรถ ดานการใหบริการของผู
ประสานงาน ดานระบบ e – Transportation และ
ดานการใหบริการของเจาหนาทีฝ่ า ยบริหารทัว่ ไป (GA)
เปนคําถามแบบใชสเกลความสําคัญ (Importance
Scale) แบงเปน 5 ระดับ
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โดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับเปนเครื่องมือวิจัย ซึ่ง
ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัด มีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดเปาหมาย

• วิธีการ: ศึกษาปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตองานวิจัย
• ผล : วัตถุประสงคในการวิจัย, ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

2. ศึกษาบทความ
และงานวิจัย

• วิธีการ: ทบทวนวรรณกรรมอยางครอบคลุม
• ผล : สมมติฐาน ขอบเขตของงานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

3. สํารวจขอมูลบริษัท

• วิธีการ: ศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
• ผล : ขอมูลที่ใชในงานวิจัย สายรถ จํานวนรถ รายชื่อผูประกอบการรถ

4. กําหนดกลุมตัวอยาง

• วิธีการ: โดยการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบ

5. จัดทําแบบสอบถาม

• วิธีการ: ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา, สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

6. จัดสงและจัดเก็บ
แบบสอบถาม

• วิธีการ: เก็บขอมูลจากพนักงานที่ใชบริการโดยตรง
• ผล : แบบสอบถามที่ตอบกลับมา

7. วิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม

• วิธีการ: แบบสอบถาม, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,การวิเคราะห

8. สรุปผลและขอเสนอแนะ

• วิธีการ: การวิเคราะหขอมูล (Content Analysis)
• ผล : ผลการวิจัยและขอเสนอแนะจากผลวิจัย

สัดสวน (Stratiﬁed Random Sampling) ประชากร 4,035 คน กําหนด
ขนาดตัวอยางโดยการใชสูตร Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95
• ผล : พนักงานที่ใชบริการ 364 ชุด
เพื่อใชในงานวิจัย
• ผล : แบบสอบถามฉบับสมบูรณ

ความแปรปรวน แบบจําแนกทางเดียว
• ผล : ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ผลการวิจัย

ความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน กรณี
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง “คุณภาพการ ศึกษา บริษัท STTC จํากัด” ผลการวิจัยคณะผูวิจัยได
ใหบริการดานสวัสดิการรถรับ-สงพนักงานที่สงผลตอ นําเสนอผลการวิจัย ตามประเด็นดังตอไปนี้
ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI.) อยูในกลุม 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ส ว นที่ 1 การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยคุณภาพการให
บริการรถรับ-สงพนักงาน
สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจใน
การใชบริการดานสวัสดิการรถรับ-สง
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาสมมติฐาน
ของคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของพนักงานทีใ่ ชบริการรถรับ-สง บริษทั STTC จํากัด

ส ว นที่ 1 การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยคุณภาพการให
บริการรถรับ-สงพนักงาน
สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจใน
การใชบริการดานสวัสดิการรถรับ-สง
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาสมมติฐาน
ของคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของพนักงานทีใ่ ชบริการรถรับ-สง บริษทั STTC จํากัด

ตาราง 1
จํานวนและคารอยละขอมูลลักษณะทั่วไปของพนักงานที่ใชบริการรถรับ-สงพนักงาน
เพศ
หญิง
ชาย
รวม
อายุ
15-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41 ปขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
อายุงาน
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
มากกวา 15 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
252
112
364
จํานวน (คน)
129
80
67
39
34
15
364
จํานวน (คน)
280
82
2
364
จํานวน (คน)
263
57
27
17
364

รอยละ
69.23
30.77
100
รอยละ
35.44
21.98
18.41
10.71
9.34
4.12
100
รอยละ
76.92
22.53
0.55
100
รอยละ
72.25
15.66
7.42
4.67
100
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ตาราง 1
จํานวนและคารอยละขอมูลลักษณะทั่วไปของพนักงานที่ใชบริการรถรับ-สงพนักงาน (ตอ)
ประเภทพนักงาน
พนักงานประจํา (STT)
นักศึกษาฝกงาน (Student)
พนักงานรับเหมาแรงงาน (Subcontract)
รวม

จํานวน (คน)
170
138
56
364

จากตาราง 1 ทําใหเห็นถึงผลการวิเคราะห
ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ที่ใชกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 364 คน
โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน
และประเภทพนักงาน ไดดังนี้
ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
252 คน คิดเปนรอยละ 69.23 และเปนเพศชาย
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 30.77
ดานอายุ พบวา สวนใหญผทู มี่ อี ายุระหวาง 1520 ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 35.44 รองลง
มา มีอายุระหวาง 21-25 ป คิดเปนรอย 21.98 จํานวน
80 คน มีอายุระหวาง 26-30 ป จํานวน 67 คน คิด
เปนรอยละ 18.41 มีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน
39 คน คิดเปนรอยละ 10.71 มีอายุระหวาง 36-40 ป
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.34 และมีอายุ 41 ป
ขึ้นไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.12 ตามลําดับ

รอยละ
46.70
37.91
15.38
100

ดานระดับการศึกษา พบวา มีการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ
76.92 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
82 คน คิดเปนรอยละ 22.53 และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.55 ตามลําดับ
ดานอายุงาน พบวา สวนใหญมอี ายุงานระหวาง
1-5 ป จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 72.25 มีอายุ
งานระหวาง 6-10 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ
15.66 มีอายุงานระหวาง 11-15 ป จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 7.42 และมีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป
จํานวน 17 คน คิดเปน 4.67 ตามลําดับ
ดานประเภทพนักงาน พบวา สวนใหญเปน
พนักงานประจํา (STT) จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ
46.70 รองลงมาเปนนักศึกษาฝกงาน จํานวน 138 คน
คิดเปนรอยละ 37.91 และพนักงานรับเหมาแรงงาน
(Sub con) จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 15.38

ตาราง 2
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยคุณภาพการใหบริการดานสวัสดิการรถรับ-สงพนักงาน
ปจจัยคุณภาพการใหบริการ
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ
ดานความนาเชื่อถือไววางใจได
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ
ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ
รวม



3.78
3.81
3.72
3.80
3.65
3.75

SD
0.68
0.66
0.72
0.71
0.76
0.85

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 2 พบวาผูต อบแบสอบถามใหระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดาน
สวัสดิการรถรับ-สงพนักงานโดยรวมในระดับมากและ
จําแนกเปนปจจัยดานความนาเชื่อถือไววางใจไดใน
ระดับมาก ( = 3.81, SD = 0.66) รองลงมาคือ ดาน
การให ค วามเชื่ อ มั่ น ต อ ผู  รั บ บริ ก ารในระดั บ มาก

Vol. 4 No. 2 July - December 2018

( = 3.80, SD = 0.71) ดานความเปนรูปธรรมของ
บริการในระดับมาก ( = 3.78, SD = 0.68) ดานการ
ตอบสนองตอผูรับบริการในระดับมาก ( = 3.72,
SD = 0.72) และดานการรูจ กั และเขาใจผูร บั บริการใน
ระดับมาก ( = 3.65, SD = 0.76) ตามลําดับ

ตาราง 3
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท
STTC จํากัด
ปจจัยความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สง
ดานรถรับ-สงพนักงาน
ดานการใหบริการของพนักงานขับรถ
ดานการใหบริการของผูประสานงาน
ดานการใชบริการและประสิทธิภาพ ของระบบ
e – Transportation
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป (GA)
รวม
จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจในการใช
บริการรถรับ-สงพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท STTC
จํากัด โดยรวมในระดับมาก ( = 3.71, SD = 0.78)
และจําแนกเปนปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาที่
ฝายบริหารทั่วไป (GA) ในระดับมาก ( = 3.91,
SD = 0.77) รองลงมาคือ ดานการใหบริการของผู

3.57
3.71
3.71
3.64

SD
0.76
0.69
0.76
0.90

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91
3.71

0.77
0.78

มาก
มาก



ประสานงานในระดับมาก ( = 3.71, SD = 0.76) ดาน
การใหบริการของพนักงานขับรถในระดับมาก ( = 3.71,
SD = 0.69) ดานระบบ e – Transportation ในระดับ
มาก ( = 3.64, SD = 0.90) และดานคุณสมบัติของ
รถรับ-สงพนักงานในระดับมาก ( = 3.57, SD = 0.76)
ตามลําดับ
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ตาราง 4
การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการดานสวัสดิการรถรับ-สงพนักงานมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท STTC จํากัด
ความสัมพันธระหวางตัวแปร
คุณภาพการใหบริการ
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ
ดานความนาเชื่อถือไววางใจได
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ
ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ

Correlation
ความพึงพอใจของพนักงาน
ในการใชบริการรถรับ-สง
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ
1.00
0.00**
มีความสัมพันธกัน
0.66**
0.00**
มีความสัมพันธกัน
0.65**
0.00**
มีความสัมพันธกัน
0.59**
0.00**
มีความสัมพันธกัน
0.62**
0.00**
มีความสัมพันธกัน

ทิศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน เกี่ยว
กับคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของ
บริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการใช
บริการรถรับ-สงพนักงานของบริษัท STTC จํากัด พบ
วา คา Sig. มีคานอยกวา 0.01 แสดงถึงการปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 หมายความวา คุณภาพ
ในการใหบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การใชบริการรถรับ-สง พนักงาน บริษัท STTC จํากัด
โดยมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลที่ได
สอดคลองกับงานวิจยั ของ พรประภา ไชยอนุกลู (2557);
สุรางคนา ภัทรเมฆินทร และศรายุทธ เล็กผลิผล
(2555) และ นนทพิไล โสภามณี (2552)
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ในแตละ
ดาน พบวา
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ เมื่อเปรียบ
เทียบกับคา (Sig. = 0.00**) ซึ่งตรงกับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทําใหมีความสัมพันธกับความ
พึ ง พอใจในการใช บ ริ ก ารรถรั บ -ส ง พนั ก งาน ของ
บริษัท STTC จํากัด โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ที่ (r = 1.00)

ดานความนาเชื่อถือไววางใจได เมื่อเปรียบ
เทียบกับคา (Sig. = 0.00**) ซึ่งตรงกับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทําใหมีค วามสัมพันธกับความ
พึ ง พอใจในการใช บ ริ ก ารรถรั บ -ส ง พนั ก งาน ของ
บริษัท STTC จํากัด โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธที่
(r = 0.66**)
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ เมื่อเปรียบ
เทียบกับคา (Sig. = 0.00**) ซึ่งตรงกับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทําใหมีความสัมพันธกับความ
พึ ง พอใจในการใช บ ริ ก ารรถรั บ -ส ง พนั ก งาน ของ
บริษัท STTC จํากัด โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธที่
(r = 0.65**)
ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคา (Sig. = 0.00**) ซึ่งตรงกับนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทําใหมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน ของ
บริษัท STTC จํากัด โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ที่ (r = 0.59**)
ดานการรูจ กั และเขาใจผูร บั บริการ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับคา (Sig. = 0.00**) ซึ่งตรงกับนัยสําคัญทาง
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สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ทําใหมีความสัมพันธกับ ความ
พึ ง พอใจในการใช บ ริ ก ารรถรั บ -ส ง พนั ก งาน ของ
บริษัท STTC จํากัด โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธที่
(r = 0.62**)

สรุปผลการวิจัย

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ข  อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตรของพนักงานที่ใชบริการรถรับ-สง
พนักงานผลการวิเคราะหขอมูลพบวา พนักงานที่ใช
บริการรถรับ-สงพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน
252 คน คิดเปนรอยละ 69.23 มีอายุระหวาง 15-20
ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 35.44 มีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 280 คน คิดเปน
รอยละ 76.92 มีอายุงานระหวาง 1-5 ป จํานวน 263
คน คิดเปนรอยละ 72.25 และเปนพนักงานประจํา
จํานวน 170 คน คิดเปนรอย 46.70
ผลการวิเคราะหคุณภาพการใหบริการที่มีผล
ตอความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงาน
ของบริษัท STTC จํากัด กลุมตัวอยางไดใหระดับ
ความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการดานสวัสดิการรถ
รับ-สงที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถรับสงพนักงาน ดังนี้
• ดานความนาเชื่อถือไววางใจได
พบวาในภาพรวมอยูใ นระดับมาก มีคา เฉลีย่ อยู
ที่ 3.81 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 โดยปจจัย
ทีม่ ผี ลมากทีส่ ดุ คือ รถรับ-สงพนักงานจอดตรงตามจุด
จอดทีบ่ ริษทั กําหนดในระดับมาก มีคา เฉลีย่ อยูท ี่ 3.94
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.78 สวนปจจัยที่มีคา
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานมีความปลอดภัยในการ
ใชบริการรถรับ-สงในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.72
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.86
• ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ
พบวาในภาพรวมอยูใ นระดับมาก มีคา เฉลีย่ อยู
ที่ 3.80 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานที่ 0.71 โดยปจจัยที่
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มีผลมากที่สุด คือ พนักงานขับรถมีความรอบรูในเสน
ทางทีป่ ฏิบตั งิ านเปนอยางดีในระดับมาก มีคา เฉลีย่ อยู
ที่ 3.89 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.84 สวนปจจัย
ทีม่ คี า เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ ผูป ระสานงานของรถรับ-สงมี
ความรู ความสามารถในการใหคาํ แนะนําตอบขอสงสัย
ไดอยางชัดเจนและถูกตองในระดับมาก มีคา เฉลีย่ อยูท ี่
3.76 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.83
• ดานความเปนรูปธรรม
พบวาในภาพรวมอยูใ นระดับมาก มีคา เฉลีย่ อยู
ที่ 3.78 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.68 โดยปจจัย
ยอยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การติดปายระบุสายรถ
ไวอยางชัดเจนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.01
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.81 สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ มีอุปกรณและเครื่องมือภายในรถที่ทัน
สมัยพรอมใหบริการ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
3.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.94
• ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยู
ที่ 3.72 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.72 โดยปจจัย
ยอยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูรับบริการไดรับความ
เต็มในการใหบริการของพนักงานขับรถในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.78 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.79
สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานขับรถให
คําแนะนําเกีย่ วกับสายรถรับ-สงในระดับมาก คาเฉลีย่
อยูที่ 3.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.87
• ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ
พบวาในภาพรวมอยูใ นระดับมาก คาเฉลีย่ อยูท ี่
3.65 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานที่ 0.76 โดยปจจัยยอย
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความเขาใจความตองการ
ของผูรับบริการจริงในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.67
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.84 สวนปจจัยที่มีคา
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ บริษัทคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูใชบริการรถรับสงในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.61
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.97
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ใช
บริการรถรับ-สงพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท STTC
จํากัด อภิปลายผลตามสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานของบริษัท STTC
จํากัดที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน
มีความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงของกรณี
ศึกษา บริษทั STTC จํากัด แตกตางกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานของบริษัท STTC
จํากัด ที่มีลักษณะเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจใน
การใชบริการรถรับ-สงพนักงานของ กรณีศกึ ษา บริษทั
STTC จํากัด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง เนื่องจากมีแนว
โนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวา
เพศชาย ทัง้ นีเ้ พศหญิงและเพศชายยังมีความแตกตาง
กันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมทัศนคติ เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนสองเพศไวตางกัน
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานของบริษัท STTC
จํากัด ที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใช
บริการรถรับ-สงพนักงานแตกตางกัน เปนไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 15-20 ป เนื่องจากอายุเปนปจจัยที่ทําให
พนักงานที่ใชบริการรถรับ-สงมีความแตกตางกันใน
เรือ่ งความคิดและพฤติกรรมการใชบริการรถรับ-สง คน
ที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ
และมองโลกในแงดี
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานของบริษัท STTC
จํ า กั ด ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต า งกั น มี ค วามพึ ง
พอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงานไมแตกตาง
กัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนใหญมีการ
ศึกษาตํ่ากวาปริญญา ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงาน
ที่ใชบริการรถรับ-สงพนักงานของกรณีศึกษา บริษัท
STTC จํากัด เปนพนักงานในสายการผลิต ซึ่งมีเวลา
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แนนอนในการเขาออกงาน จึงนิยมใชบริการรถรับ-สง
เพื่อความสะดวก
สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานของบริษัท STTC
จํากัด ทีม่ อี ายุงานแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใช
บริการรถรับ-สงพนักงานของ กรณีศกึ ษา บริษทั STTC
จํากัด แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน มีอายุงานอยู
ระหวาง 1-5 ป ทั้งนี้เนื่องจากอายุงานมีอิทธิพลอยาง
สําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะ
แตละคนมีวฒ
ั นธรรมประสบการณทศั นคติคา นิยมและ
เปาหมายที่ตางกัน
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานของบริษัท STTC
จํากัด ที่มีประเภทพนักงานแตกตางกันมีความพึง
พอใจในการใชบริการรถรับ-สงพนักงานของ กรณี
ศึกษา บริษัท STTC จํากัด แตกตางกัน ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนใหญประเภทพนักงานที่ใช
บริการรถรับ-สง เปนพนักงานประจํา (STT)
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพในการใหบริการดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการใชบริการรถรับสงพนักงานของ
กรณีศึกษา บริษัท STTC จํากัด เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพในการใหบริการดาน
ความความเชื่อถือไววางใจไดมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการใชบริการรถรับสงพนักงานของกรณี
ศึกษา บริษัท STTC จํากัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพในการใหบริการดาน
การตอบสนองตอผูใหบริการมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการใชบริการรถรับสงพนักงานของกรณี
ศึกษา บริษัท STTC จํากัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 5 คุณภาพในการใหบริการดาน
การใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการใชบริการรถรับสงพนักงานของ
กรณีศึกษา บริษัท STTC จํากัด เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
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สมมติฐานที่ 6 คุณภาพในการใหบริการดาน
การเขาใจและรูจ กั ผูร บั บริการมีความสัมพันธกบั ความ
พึงพอใจในการใชบริการรถรับสงพนักงานของกรณี
ศึกษา บริษัท STTC จํากัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน
คุณภาพการใหบริการ ไดแก ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ ความเชือ่ ถือไววางใจได การตอบสนอง
ตอผูใหบริการ การใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ
การเขาใจและรูจักผูรับบริการ มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการใชบริการรถรับ-สงของกรณีศกึ ษา
บริษัท STTC จํากัด
ผลการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่ใชบริการรถรับ-สง มีความพึงพอใจดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความความเชื่อถือ
ไววางใจได การตอบสนองตอผูใหบริการ การใหความ
เชือ่ มัน่ ตอผูร บั บริการ การเขาใจและรูจ กั ผูร บั บริการมี
ความสัมพันธกนั ทุกดาน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ซึง่ เปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับงานวิจยั ของ พร
ประภา ไชยอนุกูล (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให
บริการของสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี ศึกษา พบวาปจจัยคุณภาพการใหบริการที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจ พบวามีความสัมพันธ
กันทุกดานและเปนไปทิศทางเดียวกัน
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการรถ
รับสงพนักงานกับบริษัทอื่นๆ ที่มีสวัสดิการรถรับสง
ใกลเคียงกัน เพือ่ นําผลทีไ่ ดไปใชในการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการดานสวัสดิการรถรับ-สงพนักงาน
ของกรณีศึกษา บริษัท STTC จํากัด
2. ควรทําการศึกษาประชากรที่เกี่ยวของอื่นๆ
เชน ผูประกอบการรถรับ-สงพนักงาน ผูประสานงาน
และพนักงานขับรถรับ-สง เพือ่ ใหไดขอ มูลหรือมุมมอง
ที่แตกตางในการทําวิจัยครั้งตอไป
3. ควรทําการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใชบริการรถรับ-สง โดยการเก็บ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเฉียวชน เพื่อหาแนวทางการ
แกไขและปองกัน
4. สามารถศึกษาเพิ่มเติมสวัสดิการที่จําเปน
ดานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยดานนี้ประกอบให
มากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารด า น
สวัสดิการใหมีความเหมาะสมตรงตามความตองการ
ของพนักงาน
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