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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวั ตถุประสงค์เพื่อศึก ษาความคิ ดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือ ง
จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท
รถยนต์ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ใน
การให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ จาแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ พนักงานบริษัทรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย จานวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใน
ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้าน
การประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสื่อสาร (  = 4.21) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพภายนอก (  = 4.20) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบุคลิกภาพภายใน (  = 4.17)
2. พนักงาน ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การให้บริการด้านการประสานงาน กับ
บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดั บ .05 และ
พนักงาน มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คาสาคัญ: คุณลักษณะ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เลย
Abstract
This research aimed to study the opinion of car company employees towards the features of the
Department of Skill Development staff within Muang district, Loei province, and to compare the employees’
opinion about the staff’s features for the service of coordination classified by the respondents’ gender, age and
1
2

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
[47]
อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

educational with car companies by gender, age, and level of education. The 197 research population are the
employees of the car companies in Muang district, Loei province. A questionnaire was used for data collection
and the statistics applied for data analysis are frequency, percentage, mean and strand deviation. The
statistics for hypothesis test were t-test Independent, One-Way ANOVA and then compared the pairs with LSD
(Least Significant Difference).
The research findings are showed briefly as follows :
1. The overall aspect as well as by aspect of the features of the Department of Skill Development staff
about the service of coordination was obviously found at a high level. The highest mean was the
communication (  = 4.21) then followed the external personality (  = 4.20) whilst the inner personality was
found at the lowest level (  = 4.17).
2. The employees with different gender and level of education have different opinion in overall aspect
about the staff’s service of coordination with the statistical significance at .05 level. The finding was clearly
found that the employees with different age have indifferent opinion in overall aspect about the staff’s service of
coordination with the statistical significance at .05 level.
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องค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมการให้การศึกษาเรียนรู้
งาน การฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี และช่วยใน
การพัฒนาสายงานอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการท างานของพนั กงานทั้ งในฐานะ
ปัจเจกบุคคลและกลุ่ม เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กร
และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล อย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่ง (ประเวศน์ มหา
รัตน์สกุล, 2556)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กร
ต่างๆ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ศั กยภาพของก าลั งแรงงานและผู้ ประกอบการ เพื่ อให้
ก าลั ง แรงงานมี ฝี มื อ ได้ ม าตรฐานในระดั บ สากล มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ

ความเป็นมาของปัญหา
มนุษย์ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสาหรับ
องค์กร เพราะการทางานส่วนใหญ่เราจาเป็นต้องพึ่งพา
อาศั ยทรัพยากรมนุษย์ เป็ นสาคัญ จึ งจาเป็ นต้องมี การ
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
มากที่สุดในองค์กร เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ทาให้ทรัพยากร
อื่ น ๆ มี คุ ณ ค่ า การบริ ห ารองค์ ก รจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่
จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า โดยการเพิ่ม
ศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น (ศิริพงษ์ เศาภายน, 2553)
และเพื่อให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการทางานและ
รวมถึงในการบริการงานด้านต่างๆ เพื่อให้มีการทางาน
การบริการที่ดีและเหมาะสมในการทางาน โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ที่สาคัญของการบริหารจัดการ
ขององค์กร เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
ลงทุนด้านบุคลากร (Human capital) เพื่อให้บุคลากรมี
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ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
และเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้มีความสามารถ
แข่ ง ขั น ในตลาดโลกได้ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเป็ น
หน่ ว ยงานที่ มี บทบาทส าคั ญ ในการพั ฒนาทรั พ ยากร
มนุษย์ที่เป็นแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลัง
แรงงานของประเทศไทยทั้ งในระบบและนอกระบบโดย
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง มี
บทบาทส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สถาน
ประกอบการเพื่อเข้าไปกากับดูแลการฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการ และให้คาแนะนากับสถานประกอบการใน
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากภารกิจ
และบทบาทส าคั ญดั งกล่ าว จึ งจ าเป็ นอย่ า งยิ่ งที่ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพมี
องค์ความรู้ มีคุณลักษณะที่ดีในด้านการให้บริการ การ
ติ ดต่ อประสานงานกั บสถานประกอบการ และเข้ าใจ
บทบาทและภารกิ จ หลั กของกรมพั ฒนาฝี มื อแรงงาน
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2554)
ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด เลย เป็ น
หน่วยงานหนึ่งที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองภารกิจต่อเนื่อง
จากกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ
ด าเนิ นการฝึ กอบรม เพื่ อพั ฒนาฝี มื อแรงงานและเพิ่ ม
ศั กยภาพแรงงานรวมถึ งผู้ ประกอบการที่ มี แรงงานใน
องค์กรเป็นสาคัญ โดยยึดหลักว่ามนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญ
ในการปฏิ บั ติงาน โดยจะด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด
ส่งเสริม ประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือและ
ศักยภาพแรงงานและผู้ ประกอบการรวมทั้งการบริการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด ส่งเสริม
สนั บสนุ นภาคเอกชนให้ มี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาฝี มื อ
แรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานในระดั บจั งหวั ด ซึ่ งตามภารกิ จข้ างต้ นด้ าน
เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย นั้นจะมี

หน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อให้
ความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วยกากับดูแลการ
ฝึกอบรมของสถานประกอบการ ส่งเสริม สนับสนุน การ
ทางานของสถานประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางาน (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย, 2558)
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมาที่ ทางศู นย์ พั ฒนา
ฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด เลยให้ บ ริ ก ารผู้ ที่ เ คยได้ รั บ การ
ฝึกอบรมกับทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจั งหวัดเลย ยัง
ไม่ เ คยได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ คยได้ รั บ การ
ฝึกอบรม ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ
บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยเฉพาะผู้
ที่เคยได้รับการฝึกอบรมรายสาคัญนั่นก็คือ บริษัท รถยนต์
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งมีจานวน 4 แห่ง ได้แก่
บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จากัด บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์
เลย จ ากั ด บริ ษั ท เมื องเลย ฮอนด้ าคาร์ ส จ ากั ด และ
บริษัทมิตซูเลย จากัด ซึ่งมีพนักงานในบริษัท จานวน 588
คน และเป็ นสถานประกอบการที่ ทางศูนย์ พั ฒนาฝี มื อ
แรงงานให้บริการในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการให้บริการที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยกับผู้รับบริการ เช่น
เรื่อง วันเวลาในการให้บริ การและมารับบริการ รวมถึ ง
รายละเอียดในการฝึกอบรม ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการบางครั้งอาจจะเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารไม่ตรงกันส่งผลให้การติดต่อประสานงาน
กันไม่สาเร็จลุล่วง ซึ่งจากความสาคัญของปัญหาและการ
ให้บริการกับผู้รับบริการดังกล่าว ทาให้ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเลย มีความจาเป็นต้องศึกษาความคิดเห็น
ของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ทั้ง 4 แห่ง ว่ามีความคิดเห็น
อย่างไรต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจั ง หวั ด เลย โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ติ ด ต่ อ
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ประสานงานระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
กับบริษัท รถยนต์ ดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้ดังกล่าวจะเป็น
ข้อมูล สารสนเทศสาคัญให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดเลย เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณลักษณะผู้
ให้ บริการของศู นย์ พัฒนาฝี มื อแรงงานจังหวัดเลยให้ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ
แรงงานจั งหวั ดเลย เพื่ อเพิ่ มความพึ งพอใจและความ
ประทับใจ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน
โดยเฉพาะผู้รับบริการ
จากความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว ผู้ ศึ ก ษาจึ ง สนใจ
ศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท
รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อง จังหวัดเลย เพื่อจะได้ทราบ
ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
จะมี ความคิ ด เห็ น ต่ อคุ ณลั ก ษณะของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ต่างกัน
หรื อ ไม่ แ ละเพื่ อ จะได้ ข้ อ มู ลสารสนเทศที่ ส าคั ญ เพื่ อ
น าไปใช้ ในการพั ฒนาคุ ณลั กษณะของเจ้ าหน้ าที่ ศู นย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ให้ ดี
ยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับ
ผู้รบั บริการในอนาคตต่อไป

2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
พนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่
มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ในการให้บริการด้านการประสานงานกับ บริษัท รถยนต์
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย จาแนกตาม เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพโดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน บริษัท
รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งรวบรวมข้อมูล
จากผู้ที่เคยรับการฝึกอบรมและยังทางานเป็นพนักงาน
บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลยในปัจจุบัน
โดยเป็นข้อมูล ในช่วงต้นงบประมาณปี 2557–2558 ซึ่ง
รายงานไว้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 จานวน 197 คน
(ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย, 2558)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเป็ น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจั ยส่ วนบุ คคล
ของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความ
คิ ดเห็ นของพนั กงานบริ ษั ทรถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อง
จั ง หวั ดเลย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับบริษัทรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย จานวน
20 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้านได้แก่ ด้านบุคลิกภาพภายนอก
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพภายใน และด้ า นการสื่ อ สาร โดยใช้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท
รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการ
ด้านการประสานงานกับบริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย
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แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้ อเสนอแนะอื่ นๆ
เกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงานกับบริษัท
รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-end questionnaire)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ศึกษาทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
คณบดี วิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเลย ถึ ง
สถานประกอบกิ จการเพื่ อขอความอนุ เคราะห์ ในการ
รวบรวมเก็บข้อมูล
2. ผู้ศึกษาขออนุเคราะห์แจกแบบสอบถามจาก
สถานประกอบกิจการ รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เลย ได้แก่ บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จากัด บริษัท โค้วยู่ฮะ
มอเตอร์เลย จากัด บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จากัด
และบริษัท มิตซูเลย จากัด โดยดาเนินการผ่านฝ่ายบุคคล
โดยท าการแจกแบบสอบถามด้ ว ยตนเองและผู้ ช่ ว ย
ผู้วิจัย จานวน 3 คน โดยทาการแจกแบบสอบถามตาม
รายชื่ อพนักงานที่ ทางานใน บริษั ท รถยนต์ ตามรายชื่ อ
197 คน
3. ผู้ศึกษาจะนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มา
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อ
ทาการวิเคราะห์ต่อไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ยผู้ วิ จั ยได้ น าข้ อมู ลที่ เก็ บรวบรวมได้ มา
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา วิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่
(Frequency distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)

2. วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บความคิ ดเห็ นของ
พนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่
มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
โดยหา ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
3. วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการเปรี ยบเที ย บ
ความความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่
ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ประสานงาน กั บ บริ ษั ท รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเลย จาแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ของผู้ใช้บริการ โดยใช้ค่าสถิติเปรียบเทียบ คือ t-test ใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 2 กลุ่ม ทดสอบและ
ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จึ งทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ และใช้ ค่ าสถิ ติ
เปรียบเทียบ คือ ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ข้อมู ลมากกว่า 2 กลุ่ ม ด้ วยวิธีของ Least Significant
Difference (LSD Method) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่
ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ประสานงานกับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เลย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ ตอบแบบสอบถามซึ่ งเป็ น พนั ก งาน บริ ษั ท
รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 และ เพศหญิง
จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 และเมื่อพิจารณา
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มี
อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ
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(  = 4.21,  = 0.68) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ
ภายนอก (  = 4.20,  = 0.61) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือด้านบุคลิกภาพภายใน (  = 4.17,  =
0.66) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
พบว่า
1. ด้านบุคลิกภาพภายนอก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.20,  = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแต่งกายสุภาพ (  = 4.35,  =
0.65) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความมีมิตร
ไมตรี (  = 4.26,  = 0.75) เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแต่ง
กายถูกกาลเทศะ (  = 4.25,  = 0.71) เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส (  = 4.22,  =
0.74) เจ้าหน้าที่เป็นคนมีสัมมาคารวะ เช่น รู้จักทักทาย
โดยการไหว้ ให้เกียรติกับคนทุกระดับชั้น (  = 4.22, 
= 0.79) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ (  =
4.19,  = 0.75) เจ้ าหน้ าที่ ให้ บริ การด้ วยความ
กระตือรือร้น (  = 4.12,  = 0.76) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว (  =
3.97,  = 0.82) ตามลาดับ
2. ด้านบุคลิกภาพภายใน ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ในด้าน
บุคลิ กภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =
4.17,  = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยินดี (  = 4.22,  =
0.72) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ
(  = 4.20,  = 0.74) เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยคานึงถึง

59.40 รองลงมา คื อ ผู้ ที่ มี อายุ อยู่ ระหว่ าง 31-40 ปี
จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 ผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง
41-50 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 และผู้ที่มี
อายุอยู่ระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
2.00 ตามล าดั บ เมื่ อพิ จารณาระดั บการศึ กษาของ
พนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู้ ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษา ปวส., ปวท. หรือ อนุปริญญา จานวน 93 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และผู้ที่
มีระดับการศึกษามัธยมปลายหรือ ปวช. จานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.30 และผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมต้น
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลาดับ
ผลการศึ กษาความคิ ด เห็ นของพนั ก งาน
บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มี
ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ
แรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ
บริษัทรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้าน
การประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จั ง หวั ด เลย ในภาพรวม และรายด้ า นได้ แ ก่ ด้ า น
บุคลิกภาพภายนอก ด้านบุคลิกภาพภายใน และด้านการ
สื่อสาร ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์โดยภาพรวมผลการศึ กษา
พบว่าความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่
ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ประสานงาน กั บ บริ ษั ท รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.19, 
= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้ านโดยด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ด้ านการสื่ อสาร
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ประโยชน์ ผู้รับการฝึกเป็นที่ตั้ง (  = 4.20,  = 0.78)
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (  = 4.17,
 = 0.80) เจ้าหน้าที่มีสมาธิในการให้บริการ (  = 4.13,
 = 0.81) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มี
ความรอบคอบในการทางาน (  = 4.12,  = 0.77)
ตามลาดับ
3. ด้านการสื่อสาร ผลการศึ กษาพบว่ าความ
ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับ บริษั ท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดเลย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.21,  = 0.68) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ข้ อ โดยข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ เจ้ าหน้ าที่ พู ดจาด้ วย
ความสุภาพ (  = 4.31,  = 0.73) รองลงมาคือ
เจ้าหน้าที่พูดจาเหมาะสมถูกกาลเทศะ (  = 4.25,  =
0.70) เจ้าหน้าที่เป็นบุคคลที่พูดจาน่าเชื่อถือ (  = 4.19,
 = 0.76) เจ้าหน้าที่พูดจาด้วยน้าเสียงที่ชัดเจน (  =
4.18,  = 0.80) เจ้าหน้าที่พูดจาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
(  = 4.17,  = 0.84) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
เจ้าหน้าที่พูดจาโดยมีหางเสียงลงท้ายด้วยเสมอ (  =
4.16,  = 0.83) ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
พนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เลย ที่ มี ต่ อคุ ณลักษณะของเจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ พั ฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ในภาพรวม โดยจาแนกตามเพศ ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้าน
การประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง

จังหวัดเลย ในภาพรวม จาแนกตามเพศ พบว่า มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ร ะดั บ .05 ใน
ภาพรวมพนักงานเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ
ด้ านบุ คลิ กภาพภายนอกและด้ านการสื่ อสาร ต่ า งกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้าน
การประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวั ดเลย โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่ า ไม่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่ อ เปรี ยบเที ยบรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านบุ คลิ กภาพ
ภายนอก ด้านบุคลิกภาพภายใน และด้านการสื่อสาร ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้าน
การประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย จ าแนกตามระดั บการศึ กษา ในภาพรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ในด้ า น
บุ ค ลิ ก ภาพภายในและด้ า นการสื่ อ สาร ส่ ว นด้ า น
บุ ค ลิ ก ภาพภายนอกมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ไม่ แ ตกต่ า งกั น
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องนาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท
รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการ
ด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย รายด้านมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
เพื่อตรวจสอบว่าระดับการศึกษาใดบ้างที่มีความคิดเห็น
แตกต่ างกั นของพนั กงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์
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พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับ บริษัท รถยนต์
3.1 ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพภายใน พบว่ า ความ
คิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ
บริ ษั ท รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย ด้ า น
บุคลิกภาพภายใน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
มี ความแตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยสาคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ
0.05 ได้แก่ ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็ นต่ อคุ ณลั กษณะของเจ้ าหน้ าที่ ศู นย์ พั ฒนาฝี มื อ
แรงงาน ใน การให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท
รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านบุคลิกภาพ
ภายในแตกต่างกับผู้ที่มีระดับการศึกษา มัธยมต้น และผู้
ที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย หรือ ปวช.
3.2 ด้านการสื่อสาร พบว่า ความคิดเห็นของ
พนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่
มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านการสื่อสาร จาแนก
ตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ได้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้าน
การประสานงาน กับ บริษัทรถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จั ง หวั ด เลย ด้ า นการสื่ อ สารแตกต่ า งกั บ ผู้ ที่ มี ร ะดั บ
การศึ ก ษามั ธ ยมปลายหรื อ ปวช. และผู้ ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษา ปวส., ปวท. หรือ อนุปริญญา
โดยภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริ ษั ท รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดเลย ที่ มี ต่ อ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พั ฒนาฝีมือแรงงาน ใน
การให้บริการด้านการประสานงาน กั บ รถยนต์ ในเขต

อาเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านบุคลิกภาพภายใน และด้าน
การสื่อสาร จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
ผู้ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พั ฒนาฝีมือแรงงาน ใน
การให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านบุคลิกภาพภายใน และ
ด้านการสื่อสารแตกต่างกับผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยม
ปลายหรือ ปวช. และ ผู้ที่มีระดับการศึกษา ปวส., ปวท.
หรือ อนุปริญญา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท
รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการ
ด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอ
เมื อง จั งหวั ดเลย ผู้ วิ จั ย ได้ มี ค าถามปลายเปิ ดเพื่ อให้
บุ คลากรที่ ตอบแบบสอบถามสามารถให้ ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ
บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์ข้อความและจัดลาดับเป็นจานวนความถี่
ของความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในด้านบุคลิกภาพภายนอก ของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการแต่งกายสุภาพ และเจ้าหน้าที่บริการด้วยความ
มีมิตรไมตรี ด้านบุคลิกภาพภายใน บริการด้วยความเต็ม
ใจ และด้านการสื่อสาร เจ้าหน้าที่พูดจาด้วยความสุภาพ
และพูดจาด้วยน้าเสียงที่ชัดเจน

อภิปรายผล
การศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
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กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัย
ได้อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ผลจากการศึกษา ความคิดเห็นของพนักงาน
บริ ษั ท รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดเลย ที่ มี ต่ อ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พั ฒนาฝีมือแรงงาน ใน
การให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดเลย พบว่ า ในภาพรวม อยู่ ใน
ระดับมาก (  = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสื่อสาร
(  = 4.22) ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะ ภารกิ จหลั กของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คือ การติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้รับบริการ เช่น การจัดโครงการ
อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาทักษะให้กับแรงงาน
ในองค์กรต่างๆ จึงทาให้ผู้รับบริการมองว่าการสื่อสารเป็น
เรื่องที่มีความสาคัญอันดับต้นๆ ซึ่งในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ฯ นั้น จะต้องมีการสื่อสารกับผู้รับบริการด้วย
ความสุ ภ าพ เหมาะสม ให้ เ กี ย รติ ผู้ ที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ
ประสานงาน มีทักษะในการพูด การใช้เสียงที่เหมาะสม
เพื่ อให้ การสื่ อสารระหว่ างเจ้ าหน้ าที่ และผู้ รั บบริ การมี
ความถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนและเข้ า ใจตรงกั น และท าให้
ผู้รับบริการประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมิต
สัชฌุกร (2553) และจินตนา บุญบงการ (2539) ที่ได้ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารถือ
ได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
โดยผู้ พู ด จะต้ อ งพู ด จาด้ ว ยความสุ ภ าพ พู ด จากั บ
ผู้รับบริการด้วยเสียงที่ชัดเจนสุภาพ ไพเราะ รวมถึงการ
สื่อสารข้อมูลต่างๆ จะต้องเข้าใจได้ง่าย เวลาพูดต้องให้
เกี ย รติ ผู้ รั บ บริ ก าร ทุ ก ค าพู ด ต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ และ
น่าเชื่อถือ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา เทวี
ทิ ว ารั ก ษ์ (2549) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การของสายการบิ นเอเชี ยน่ า ผลการวิ จั ยพบว่ า

ลู กค้ ามี ค วามพึ งพอใจด้ านการสื่ อสาร ได้ แก่ การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ความน่ าเชื่ อ ถื อ ความไว้ วางใจ อยู่ ใ น
ระดับสูง และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ภรรคพล อุตระทอง
(2552) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึง
พอใจของลูกค้าต่อการให้บริการศูนย์บริการ บริษัท ไทย
ซั มซุ ง อิ เลคทรอนิ คส์ จ ากั ด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
และพึ งพอใจต่ อด้ านการสื่ อสาร คื อ การประสานงาน
เกี่ยวกับการบริการ อยู่ในระดับมาก
ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า น
บุคลิกภาพภายใน (  = 4.18) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
รับรู้ของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ที่มีต่อการแสดงออกของ
เจ้าหน้าที่ด้านบุคลิกภาพภายใน เช่น ความเต็มใจ ความ
ยินดี ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการผู้รับบริการ ยังไม่
ชัดเจน และอาจเป็นเพราะการแสดงออกถึง ความเต็มใจ
ยินดีและเอาใจใส่ในการทางานต่อผู้รับบริการยังไม่ดีพอ
จึงทาให้ผู้รับบริการยังไม่พอใจเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก
ผลการศึกษาที่พบว่า ด้านความรอบคอบในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรมีการพัฒนาการ
แสดงออกและการทางานให้มีความรอบคอบมากขึ้นเพื่อ
ทาให้ผู้รับบริการรับรู้และพึงพอใจต่อการให้บริการมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ การจัดเตรียม
เอกสารเพื่ อ ไปติ ด ต่ อ ประสานงานให้ ค รบถ้ ว น ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ สมิ ต สั ชฌุ กร (2553) และ
จินตนา บุญบงการ (2539) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ให้บริการ
จะต้องมีบุคลิกภาพภายในที่ดี โดยทุกครั้งที่ให้บริการต้อง
บริ การด้ วยความจริ งใจ เต็ มใจมี ความเป็ นมิ ตรที่ ดี ต่ อ
ผู้ รั บบริ การ รวมถึ งในการบริ การนั้ นจะต้ องให้ บริ การ
ผู้รับบริการด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่ให้ เกิดปัญหา
ข้ อ บกพร่ อ งในการบริ ก าร รวมถึ ง ต้ อ งซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ
ผู้ รั บบริ การเป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
จิ ต รลดา เทวี ทิ ว ารั ก ษ์ (2549) ที่ ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
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คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น เอเชี ย น่ า
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ ด้านบุคลิกภาพ
ภายใน ได้ แ ก่ ความมี น้ าใจ อยู่ ใ นระดั บ สู ง และยั ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ภรรคพล อุตระทอง (2552) ที่
ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลู กค้ าต่ อการให้ บ ริ การศู นย์ บริ การ บริ ษั ท ไทยซั มซุ ง
อิเลคทรอนิคส์ จากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังและพึงพอใจ
ต่อด้านบุคลิกภาพภายใน คือ ด้านความสะดวกรวดเร็ว
อยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
คิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ
บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย จาแนกตาม
เพศ พนักงาน ผลการศึกษาพบว่า
2.1 พนักงาน ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พั ฒนาฝีมือแรงงาน ใน
การให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
พนั ก งานชายและหญิ ง อาจจะมี ค วามต้ อ งการให้ ผู้
ให้ บริ การแสดงออกต่ อตนต่ างกั นไป เช่ น ผู้ หญิ ง จะมี
ความละเอียดอ่อน อาจจะต้องการให้ผู้ให้บริการบริการ
ด้วยความสุภาพ อ่อนโดย เอาใจใส่ พูดจาสุภาพ ไพเราะ
ส่ ว นผู้ ช าย โดยธรรมชาติ จ ะมี ค วามกระฉั บ กระเฉง
คล่องแคล่ว อาจจะต้องการการบริการที่ กระฉับกระเฉง
รวดเร็วมากกว่าความอ่อนโยน อ่อนหวานเหมือนผู้หญิง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงอุมา โสภา (2551) ที่ได้
เสนอไว้ว่า เพศ ซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่ง
อาจจะทาให้คิดแตกต่างกันไป และยังสอดคล้องกับผล

การศึ ก ษาของ มนทพร โฉมมงคล (2550) ที่ ไ ด้
ท าการศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพการให้ บริ การของธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่พบว่า เพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุ ณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน
2.2 พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น ต่อ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พั ฒนาฝีมือแรงงาน ใน
การให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้รับบริการที่
ทางานในบริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ส่วนใหญ่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงมีความเป็นผู้ใหญ่
มีเหตุมีผล มีความเข้าใจในบทบาทของผู้ให้บริการ จึงมี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ฝี มื อ แรงงาน ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการประสานงาน
ใกล้เ คียงและไม่ต่า งกัน ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิ ดของ
ดวงอุมา โสภา (2551) ที่ได้เสนอไว้ว่า อายุ ซึ่งเป็นปัจจัย
ทางร่างกาย เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความคิดเห็นของ
บุ ค คลซึ่ ง อาจจะท าให้ ค นคิ ด เหมื อ นกั น ได้ และยั ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มนทพร โฉมมงคล (2550) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) สาขาจังหวัดสมุ ทรปราการ ซึ่งผลการศึ กษา
พบว่ า ลู ก ค้ า ที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการไม่แตกต่างกัน
2.3 พนั ก งาน ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ
บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาของพนักงานที่ต่างกัน ทา
ให้พนักงานมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานและ
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การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของคนมามาก ท าให้
สามารถเปรียบเทียบได้ว่า ใครที่ให้บริการดีหรือไม่ดี ใคร
มีกิริยาที่เหมาะสมไม่เหมาะสม ใครแต่งกายดีไม่ดี ใคร
พูดจาดีหรือไม่ดี และโดยเฉพาะคนที่มีระดับการศึกษาสูง
ก็จะมีความรู้ กว้างและหลากหลายมากขึ้ นทาให้อ าจมี
ความคาดหวังต่อการให้บริการมากขึ้นเช่นเดียวกัน จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ระดับการศึกษาจึงมีผลต่อความ
คิดเห็นของพนักงานต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ ดวงอุมา โสภา
(2551) ที่ได้เสนอไว้ว่า ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อการ
แสดงออก ซึ่ งความคิ ดเห็ นของบุ คคลอาจแตกต่ างกั น
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มนทพร โฉมมงคล (2550) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่อง
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) สาขาจั งหวั ดสมุ ทรปราการ พบว่ าลู กค้ าที่ มี
การศึกษาต่างกัน จะรับรู้ต่อระดับคุณภาพการให้บริการที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน
กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะต่างๆดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านบุคลิกภาพภายนอก พบว่า จะต้องให้
ความส าคั ญ กั บ การแต่ ง กายที่ ต้ อ งมี ค วามสุ ภ าพ
เหมาะสมต่อการให้บริการ ซึ่งจะทาให้เป็นที่ประทับใจกับ
ผู้พบเห็น เพราะการแต่งกายเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่ผู้
พบเห็นสามารถสั งเกตได้ ง่ ายชั ดเจน ดั งนั้ น เจ้ าหน้ าที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย จะต้องแต่งกายให้
สุภาพเหมาะสมในการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้รับบริการ
2. ด้ านบุ ค ลิ กภาพภายใน พบว่ า เจ้ าหน้ า ที่
จะต้องให้บริการด้วยความยินดี เพราะการที่ เจ้าหน้าที่
ของศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด เลย ให้ บ ริ ก าร
ผู้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยความยิ น ดี เต็ ม ใจ ตั้ ง ใจจริ ง ในการ
ให้บริการ จะท าให้ผู้รั บริ การ รู้สึกดีกั บการบริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เพราะเป็น
สิ่ ง ที่ ส ามารถสั ม ผั ส หรื อ รั บ รู้ ต่ อ การแสดงออกของ
เจ้ าหน้ าที่ ที่ให้ บริ การได้ ดั งนั้น เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดเลย จะต้องให้บริการผู้รับบริการ ด้วย
จิตใจที่ดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ เต็มใจ เพื่ อ
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการเสมอ
3. ด้ า นการสื่ อ สาร พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ควรให้
ความสาคั ญกั บเรื่ องการพู ดจา โดยจะต้ องพู ดจาด้ วย
ความสุภาพ ใช้ภาษา น้าเสียงได้อย่างเหมาะสมและถูก
กาลเทศะต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร เพราะการพู ด เป็ น สิ่ ง ที่
ผู้รับบริการ รับรู้ และสัมผัสได้ และมีผลต่อความพอใจ
และไม่พอใจของผู้รับบริการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจั งหวัดเลย ควรให้ความสาคัญกับการพูด

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการด้านการประสานงานกับ
บริ ษั ท รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสื่อสาร รองลงมา
คือ ด้านบุคลิกภาพภายนอก และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือด้านบุคลิกภาพภายใน ตามลาดับ
นอกจากนั้ น ผลการวิ จั ย ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
พนั กงาน ที่ มี เพศ และระดับการศึ กษาต่ างกัน มี ความ
คิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ .05 แต่พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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โดยจะต้องรักษามาตรฐานการพูด ให้มีความเหมาะสม
เรื่องภาษา น้าเสียง และกาลเทศะ เพื่อให้ผู้รับบริการพึง
พอใจและประทับใจ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจั ง หวั ด เลย เพื่ อ ให้ ศู น ย์ ฯ มี รู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและทาให้งานของศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดเลย บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล
2. ควรศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาการ
บริ ห ารงานศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั งหวั ดเลย ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ฯ มีความเป็น
มื อ อาชี พ มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ดความคุ้ ม ค่ าต่ อ
งบประมาณของภาครัฐและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
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