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The research on “Vendor Satisfaction About The Municipality's Public Address
System for Bang Saen Beach Tourists” had the objective to study the satisfaction level of vendors
using the municipality's public address system for Bang Saen Beach tourists and to compare
vendors’ satisfaction. The results are classified by gender, age, education level, marital status,
average income and type of vendor. The sample group used in this study was Bang Saen Beach
vendors who use the municipality's public address system for Bang Saen Beach tourists. The
study used questionnaires as a collection tool with 319 samples based on the formula of Yamane,
and the statistics used to analyze the data consisted of frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test and One-way ANOVA.
The results of the research found that the vendors were satisfied with the services of
the municipality's public address system for Bang Saen Beach Tourists at a high level (Equity
service, Timely service, Ample service, Continuous service and Progressive service). When
comparing the vendor’s satisfaction with different genders, ages, education levels, marital status,
average income and type of vendor, satisfaction with the service had a statistical difference of .05.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เทศบาลเมื อ งแสนสุ ข ได้รับ การยกฐานะจากสุ ข าภิ บ าลแสนสุ ข ขึ้ น เป็ นเทศบาลตาบล
แสนสุ ข เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2531 พร้อมกันนี้ ได้ขยายพื้นที่ความรับผิดชอบจาก 12.5 ตาราง
กิ โลเมตร(15 หมู่บ ้าน) เป็ น 20.268 ตารางกิ โลเมตร (25 ชุ มชน) ด้วยศัก ยภาพของท้องถิ่ น และ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ สร้างความเจริ ญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ ว และ
ในปี พ.ศ. 2536 เทศบาลฯ จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยราชการต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก
เช่น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด กรมการปกครอง ฯลฯ ซึ่ งเทศบาลฯได้นางบสนับสนุ นเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องจวบจนปั จจุ บ ัน เทศบาลฯได้รับ การยกระดับ ขึ้นเป็ นเทศบาลเมื องแสนสุ ข เมื่ อวันที่ 27
ตุล าคม 2544 และยึดหลัก การบริ หารที่ เด่ นชัด คือ "เทศบาลเมื องแสนสุ ข ต้องเป็ นเมื องที่ น่าอยู่
ควบคู่กบั การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงาม
เป็ นที่รู้จกั ระดับสากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริ ญรุ่ งเรื อง เพื่อให้ประชาชนอยูด่ ีกินดีตลอดไป"
ชายหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดชลบุรี ด้วยการคมนาคมที่
สะดวกสบาย ระยะทางที่ ไ ม่ ไ กลจากกรุ เทพฯ ตลอดจนมี ส าธารณู ป โภคครบครั น กิ จ กรรม
หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์การท่องเที่ยว ทาให้ชายหาดบางแสนกลายเป็ นจุดหมายการ
ท่ องเที่ ยวที่ ห ลายคนเลื อกมาสั ม ผัส และมี นัก ท่ องเที่ ยวเป็ นจานวนมากหลั่งไหลมาท่ องเที่ ย วที่
ชายหาดมาแสนอย่างไม่ ขาดสาย นับจากอดีตจนถึ งปั จจุบันชายหาดบางแสนภายใต้การบริ หาร
จัดการของเทศบาลเมืองแสนสุ ข จังหวัดชลบุรีได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
อนุ รั ก ษ์ ว ัฒ นธรรมอัน ดี ง ามให้ ด ารงอยู่ และส่ ง เสริ ม การท ามาหากิ น ควบคู่ กับ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเทศบาลฯ วางแผนนโยบาย ตลอดจนจัดทาโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเมืองแสนสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต
ในปั จจุบนั มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังชายหาดบางแสนเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในวันหยุด
สุ ด สั ป ดาห์ อ ย่างเช่ น วัน เสาร์ -อาทิ ตย์ และวัน หยุด นัก ขัตฤกษ์ ซึ่ งมี จานวนเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อย ๆ ทุ ก ปี
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 มีนกั ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวยังชายหาดบางแสน
จานวนสู งถึง 1,232,880 คน (กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬ า, 2562) เมื่อมีจานวนนักท่องเที่ ยว
มากขึ้น การอานวยความสะดวกและการให้บ ริ การต่าง ๆ ย่อมต้องเกิ ดปั ญหาขึ้น ในหลากหลาย
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ปั ญหา จึงจาเป็ นต้องมีหน่ วยงานที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กบั นักท่องเที่ยว อานวยความสะดวก
และส่งมอบบริ การที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั นักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด
ศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ยวชายหาดบางแสน จึ งถู ก ตั้งขึ้ น เพื่ อเป็ นหน่ วยงานกลางในการ
ประสานงานระหว่า งนัก ท่ อ งเที่ ย ว ผูป้ ระกอบการ และเจ้าหน้า ที่ ท าหน้าที่ ใ นการให้ บ ริ ก าร
ประชาสัม พัน ธ์ด้านข้อมู ล ข่ าวสารของทางเทศบาล ข้อมูล ข่าวสารที่ เกี่ ย วข้องกับ การท่ องเที่ ย ว
การดู แลรั ก ษาความปลอดภัย ให้ กับ นัก ท่ องเที่ ย ว เป็ นหน่ วยปฐมพยาบาลเบื้ องต้น รับ เรื่ องราว
ร้ อ งเรี ย นและแก้ไ ขปั ญ หาระหว่างนัก ท่ อ งเที่ ย วและผูป้ ระกอบการ ดู แ ลปั ญ หาอาชญากรรม
ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย อานวยความสะดวกในด้านการจราจร ช่วยเหลือประชาชนนัก ท่องเที่ยว และ
ผูป้ ระกอบการในทุ ก ด้า น และตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการให้ได้มากที่สุด ส่ งเสริ มและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ ภายในศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน มีการให้บริ การเสี ยงตามสาย ซึ่ งใช้ใน
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ให้บริ ก ารประชาชน นัก ท่องเที่ ยว และผูป้ ระกอบการ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เด็กพลัดหลง ขอความร่ วมมือ
เกี่ยวกับการจราจร และอื่น ๆ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนมากน้อยเพียงใด และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน

คาถามการวิจัย
1.ผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนมากน้อยเพียงใด
2.มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
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2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจจากการได้รั บ บริ ก ารเสี ย งตามสายของศู น ย์บ ริ ก าร
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน โดยจ าแนกตามปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทของผูป้ ระกอบการ

สมมติฐานของการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ระบุขา้ งต้น สามารถกาหนดสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
1.ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูน ย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
2.ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
3.ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
4.ผูป้ ระกอบการที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
5.ผูป้ ระกอบการที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
6.ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในส่ วนของแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัว แปรต้น (Independent variable) ผูว้ ิ จัย ได้ท าการวิ เคราะห์ ตัว แปรจากงานวิ จัย ต่ าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้อ ง จากนั้ น จึ ง ก าหนดเป็ นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทของผูป้ ระกอบการ เพื่ อก าหนดเป็ นตัวแปรอิส ระในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ตัว แปรตาม (Dependent variable) ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจของผู ้ป ระกอบการชายหาด
บางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ทั้งหมด 5 ด้าน
ได้แก่
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1. ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค
2. ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา
3. ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ
4. ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ความพึ ง พอใจของผู ้ป ระกอบการชายหาด
บางแสนต่ อ การให้ บ ริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน

1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานภาพสมรส
5.รายได้
6.ประเภทของผูป้ ระกอบการ

1. ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค
2. ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา
3. ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ
4. ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาทฤษฎี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ การของ มิ เลท (Millet, 1954)
มาใช้ใ นการศึ ก ษา โดยวัด ความพึ ง พอใจใน 5 ด้า นคื อ 1. ด้า นการให้ บ ริ ก ารอย่า งเสมอภาค
(Equity service) 2. ด้า นการให้ บ ริ ก ารที่ ต รงเวลา(Timely service) 3. ด้ า นการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
เพี ย งพอ(Ample service) 4. ด้า นการให้ บ ริ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง(Continuous service) 5. ด้า นการ
ให้บริ การอย่างก้าวหน้า(Progressive Service) และทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกับปัจจัยส่ วนบุคคลใน
6 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทของผูป้ ระกอบการ
2.ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้ าหมายในการเก็บข้อมูล
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จัย เป็ นผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนทั้ง 9 กลุ่ ม
(84 ล็อค) ประกอบด้วย 1.ผูป้ ระกอบการขายไก่ ย่าง 2.ผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดินหิ นแกรนิ ต
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3.ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า 4.ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด 5.ผูป้ ระกอบการ
ล้อเลื่ อนขายของเบ็ดเตล็ด 6.ผูป้ ระกอบการให้เช่ าเก้าอี้ ช ายหาด 7.ผูป้ ระกอบการให้เช่ าจักรยาน
รถจัก รยานไฟฟ้ า รถจัก รยานยนต์ 8.ผูป้ ระกอบการให้เช่ า ห่ วงยาง และ 9.ผูป้ ระกอบการนวด
แผนไทย ซึ่งประชากร หมายถึง ผูป้ ระกอบการที่มีใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ที่ออกโดยเทศบาลเมืองแสนสุ ข หรื อตัวแทนผูป้ ระกอบการ ซึ่ งมีจานวน 1,569 คน ดังนั้น จึงมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจานวนทั้งสิ้ น 319 คน
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ลในพื้ น ที่ ชายหาดบางแสนตั้งแต่วงเวียนยินดี ต้อนรั บ ถึ งโรงแรม
เอสทู ระยะทาง 2.8 กิ โลเมตร ในช่ วงระยะเวลาเริ่ ม ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ.
2564 เป็ นระยะเวลา 32 วัน

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ทาให้ได้ระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีต่อการให้บริ การ
เสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน และได้ ผ ลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.ผลจากการศึกษาสามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุ งการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนให้มีประสิ ทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
3.ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หาร หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อ
นาไปวางแผนพัฒนาการดาเนินงานให้ดียงิ่ ขึ้น

คานิยามศัพท์ ที่ใช้ ในการวิจัย
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจของผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนต่ อ การ
ให้บริ การเสี ยง ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสน ในการช่ ว ยเหลื อ อ านวยความสะดวก ผ่านการ
ให้บริ การเสี ยงตามสาย จนสาเร็จวัตถุประสงค์และเกิดความประทับใจ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสน หมายถึ ง ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนทั้ง 9 กลุ่ ม
(84 ล็อค) ประกอบด้วย 1.ผูป้ ระกอบการขายไก่ ย่าง 2.ผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดิ นหิ นแกรนิ ต
3.ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า 4.ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด 5.ผูป้ ระกอบการ
ล้อเลื่ อนขายของเบ็ดเตล็ด 6.ผูป้ ระกอบการให้เช่ าเก้าอี้ ช ายหาด 7.ผูป้ ระกอบการให้เช่ าจักรยาน
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รถจัก รยานไฟฟ้ า รถจัก รยานยนต์ 8.ผูป้ ระกอบการให้ เช่ าห่ ว งยาง และ 9.ผูป้ ระกอบการนวด
แผนไทย ซึ่งประชากร หมายถึง ผูป้ ระกอบการที่มีใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ที่ออกโดยเทศบาลเมืองแสนสุข หรื อตัวแทนผูป้ ระกอบการ
การให้บริ การ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรื อการดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
การบริ การที่ดี ผูร้ ับบริ การก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่ งเป็ นสิ่ งดีสิ่งหนึ่ งอันเป็ น
ผลดี กับ องค์ก รของเรา เบื้ อ งหลัง ความส าเร็ จ เกื อ บทุ ก งาน มัก พบว่างานบริ ก ารเป็ นเครื่ อ งมื อ
สนับสนุ นงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริ การวิชาการ เป็ นต้น ดังนั้น ถ้าบริ การดี
ผูร้ ับบริ การเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริ การถือเป็ นหน้าเป็ นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร
ก็จะดีไปด้วย
บริ การสาธารณะที่น่าพึงพอใจตามแนวคิด Millet (1954)
การให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equity service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริ หารงาน
ภาครัฐที่มีฐานคติที่วา่ คนทุกคนเท่าเทียมกัน
การให้บ ริ การที่ ตรงเวลา (Timely service) หมายถึง การให้บริ ก ารสาธารณะจะต้องตรง
เวลา ในการบริ การจะต้องมองที่ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐโดยไม่มีสิทธิ์ละเลย
การให้ บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ (Ample service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ต้อ งมี
ลักษณะมีจานวนการให้บริ การและสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
การให้ บ ริ ก ารอย่า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่
เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ใช่ยดึ ความพอใจของหน่วยงาน
ที่ให้บริ การว่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมื่อใดก็ได้
การบริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่มีการ
ปรับคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อความสามารถที่
จะทาหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
เสี ยงตามสาย หมายถึง ระบบการดาเนิ นงานเสี ยงตามสายของศูนย์บริ การนักท่องเที่ย ว
ชายหาดบางแสน ภายใต้การบริ หารงานของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยนาเสนอข้อมูล
ข่ าวสาร ความรู ้ ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน นัก ท่ องเที่ ย ว และผู ป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสน ในการประกาศเลื่อนรถ เด็กพลัดหลง ทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้น
ศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน เป็ นสถานที่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ข้อมู ล ข่าวสาร
ด้านการท่ องเที่ ยว ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานในความรับ ผิดชอบของเทศบาลเมื องแสนสุ ข อาเภอเมื อ ง
จังหวัดชลบุรี โดยมีบทบาทหน้าที่ในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังชายหาดบางแสน มีความอุ่นใจ รู้สึก
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ปลอดภัย และมี ค วามมั่น ใจว่ า จะได้รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ในด้า นต่ า ง ๆ อย่ า งทั่ว ถึ ง เป็ นจุ ด ที่
ให้บริ การเพื่อรองรับและดูแลนักท่องเที่ยวอานวยความสะดวกพื้นฐานแก่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูส้ ัญจร
ไปมา เช่ น การให้ บ ริ การด้ า นความช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สถานที่ พ ั ก ร้ า นอาหาร หรื อ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทัว่ ๆไปในทุก ๆ ด้าน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บ ริ ก ารนักท่ องเที่ ยวชายหาดบางแสน ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาเอกสาร เพื่ อรวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การ
ข้อมูลเกี่ยวกับเสี ยงตามสาย
ข้อมูลทัว่ ไปของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดของการศึกษาวิจยั ดังนี้

แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วกับความพึงพอใจ
กู๊ ด (Good, 1973) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง สภาพ คุ ณ ภาพ หรื อ ระดับ ความ
พึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่ งนั้น
โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู้สึ ก ที่ มี ความสุ ขเมื่ อ
ได้รับผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรื อแรงจูงใจ
เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ที่มีความสุ ขหรื อความพอใจเมื่อได้รับ
ความสาเร็ จ หรื อได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ
โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง
ความรู้ ป ระสงค์ข องลูก ค้าเป็ นวิจารณญาณของลูก ค้าที่ มี ต่อสิ น ค้าและบริ ก าร ความ พึ งพอใจมี
มุมมองที่แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน
ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความสาเร็จ หรื อ
ได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเป็ นความรู ้สึกที่พอใจ
สุ ริย ะ วิ ริ ย ะสวัส ดิ์ (2530, หน้ า 42 อ้างถึ งใน ปราการ กองแก้ว , 2546, หน้า 17) ได้ใ ห้
ความหมายความพึงพอใจหลังการให้บริ การของหน่วยงานของรัฐของเขาว่า ระดับผลที่ได้จากการ
พบปะ สอดคล้องกับปั ญ หาที่ มีอยู่หรื อไม่ ส่ งผลดี และสร้างความภูมิ ใจเพี ยงใด และสร้างความ
ภูมิใจเพียงใด
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วัล ภา ชายหาด (2532 อ้า งถึ ง ใน ประชากร พัฒ นกุ ล และคณะ,2550, หน้ า 22) ได้ใ ห้
ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการบริ การสาธารณะว่า หมายถึง ระดับของความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริ การในลักษณะของ
1. การให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
2. การให้บริ การอย่างรวดเร็วและทันเวลา
3. การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
4. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า
สาโรช ไสยสมบั ติ (2534, หน้ า 18 อ้ า งถึ ง ใน ปราการ กองแก้ ว ,2546, หน้ า 17)
ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ช่วยทาให้งานประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้า
เป็ นงานที่เกี่ยวกับ การให้บริ การ นอกจากผูบ้ ริ หารจะดาเนิ นการให้ผูท้ างานเกิดความพึงพอใจใน
การทางานแล้ว ยังจาเป็ นต้องดาเนิ นการที่จะทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความ
เจริ ญก้าวหน้าของการบริ การเป็ นปั จจัยที่ สาคัญประการหนึ่งที่เป็ นตัวบ่งชี้ถึงจานวนผูม้ าใช้บริ การ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้ งถึงปั จจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะ
ทาให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ าใช้บริ การ
สุ ภัท รา มิ่ ง ปรี ช า (2550) ได้ใ ห้ ความหมายว่า ความพึ งพอใจ หมายถึ งความรู้ สึ ก หรื อ
ทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ โดยความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป
สรชัย พิศาลบุตร (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจมาจากการที่ลูกค้าได้รับการสนองต่อสิ่ งที่
ต้องการ ซึ่ งสิ่ งที่ได้รับเหล่านั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตที่ผูใ้ ห้บริ การหาให้ได้โดยสุ จริ ตจากคาจากัด
ความทฤษฎีดา้ นความพึงพอใจที่ได้กล่าวมาข้างต้น กล่าวว่า ความพึงพอใจคือการแสดงออกทาง
พฤติกรรมถึงความชอบใจ พอใจ ยินดี ต่อสภาพต่าง ๆ เมื่อได้สิ่งที่ ต้องการ ซึ่ งเป็ นผลมาจากสิ่ งเร้า
ทัศนคติ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ต่างกัน
ศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์ (2553) ให้ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็ นผลที่เกิดขึ้น
เมื่ อลูก ค้าได้รับ สิ นค้าหรื อบริ การที่ ตรงตามความต้องการ ซึ่ งลูกค้าแต่ละกลุ่มมี ความต้องการที่
แตกต่างกัน การแยกแยะความต้องการของลูก ค้า แต่ละกลุ่มให้ตรงกับเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าหลักซึ่งความต้องการดังกล่าว มักเกี่ยวกับ ราคา คุณภาพ การส่งมอบ และการบริ การ เป็ นต้น
ราชบัณฑิ ตสถาน (2546, หน้า 775) ได้ให้ความหมายของความพึ งพอใจ หมายถึง ความ
พึงพอใจ ความชอบใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ที่ เป็ นการยอมรั บ ความรู้ สึ ก ชอบ
ความรู ้ สึ ก ที่ ยิน ดี กับ การปฏิ บ ัติง าน ทั้งการให้ บ ริ ก ารและการรั บ บริ ก ารในทุ ก สถานการณ์ ทุ ก
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สถานที่ ซึ่งความหมายของความพึงพอใจเป็ นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็ จของ
งานที่บรรลุเป้ าหมายที่มีประสิ ทธิภาพอันเป็ นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรื อความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์
ลักษณะความพึงพอใจ
ลักษณะความพึงพอใจจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ย วข้องของนักวิชาการต่าง ๆ และ
ได้นามาเสนอลักษณะของความพึงพอใจ ดังนี้
สุรศักดิ์ นาถวิล (2544 , หน้า 10) ได้กล่าวว่า ลักษณะความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู ้สึกทางบวก ของบุคคลหรื อสิ่ ง
หนึ่ งสิ่ งใด บุคคลจะรับรู ้ความพึงพอใจ จาเป็ นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมรอบตัว การ
ตอบสนองความต้องการของมนุ ษ ย์ส่ วนบุ ค คลด้วยการโต้ตอบกับ บุ ค คลอื่ น และสิ่ ง ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์รับรู ้ เรี ยนรู ้ สิ่ งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป
และหากสิ่ งที่ได้รับเป็ นไปตามความต้องการ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ ง
ในสถานการณ์ บริ การก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริ การใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริ การนั้นไว้
ในใจอยู่ก่อนเสมอแล้ว ซึ่ งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรื อเจตคติที่ยึดถือต่อบริ การ ประสบการณ์
ดั้งเดิมที่เคยใช้บริ การ การบอกเล่าของผูอ้ ื่น การรับทราบข้อมูล การรับประกันบริ การจากโฆษณา
การให้คามัน่ สัญญาของผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ เป็ นปั จจัยพื้นฐาน ที่ผใู ้ ช้บริ การเหล่านี้ เป็ นปั จจัยพื้นฐาน
ที่ผรู ้ ับบริ การ ใช้เปรี ยบเทียบกับบริ การที่ ได้รับในวงจรของการให้บริ การตลอดช่วงเวลาของความ
จริ ง สิ่ งที่ผบู ้ ริ การได้รับความรู ้เกี่ยวกับการบริ การที่ได้รับการบริ การ คือ ความคาดหวังในสิ่ งที่คิดว่า
ได้รั บ (Expectations) นี้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ช่ ว งเวลาของการเผชิ ญ ความจริ ง หรื อ การพบปะระหว่ า ง
ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างมาก เพราะผูร้ ับบริ การจะประเมินเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้รับจริ ง
ในกระบวนการบริ การที่เกิดขึ้น(Performance) กับความหวังเอาไว้หากสิ่ งที่ได้รับเป็ นไปตามความ
คาดหวังถือว่าเป็ นการยืนยันที่ถูกต้อง(Confirmation) กับความคาดหวังที่มีผรู ้ ับบริ การย่อมเกิดความ
พึงพอใจต่อการบริ การดังกล่าว แต่ถา้ ไม่เป็ นไปตามคาดหวังอาจจะสู งหรื อต่ากว่านับว่าเป็ นการ
ยื น ยั น ที่ คลาดเคลื่ อ น (Disconfirmation) ความคาดห วั ง ดั ง กล่ า วทั้ งนี้ ช่ วงความแตก ต่ า ง
(Discrimination) ที่ เกิ ดขึ้นจะชี้ ให้เห็ นระดับ ความพึงพอใจหรื อไม่ พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้ายืนยัน
เบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พอใจ
จากความหมายที่ กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สรุ ปได้ว่า ลักษณะของความพึ งพอใจเป็ นการ
แสดงออกทางอารมณ์ และความรู ้ สึ ก ทางบวกของบุ ค คลหรื อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด บุ ค คลจะรั บ รู ้ ความ
พึงพอใจที่รู้สึกได้ในขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
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เชลลี่ (Shelli, 1995, p. 9 อ้างถึ งใน ปราการ กองแก้ว , 2546, หน้า 17) ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุ ปได้ว่าเป็ นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบความรู้สึกในทางบวกเป็ นความรู ้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้ความรู ้สึกที่มีระบบ
ย้อนกลับและความสุ ขนี้ สามารถทาให้เกิดความสุ ขหรื อความรู ้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าความสุ ขเป็ นความรู ้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุ ขนี้ จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึก
ในทางบวกอื่ น ๆ ความรู้ สึ ก ทางลบ ความรู้ สึ ก ทางบวกและความสุ ข มี ค วามสั ม พัน ธ์กัน อย่าง
สลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู ้ สึกทั้งสามนี้ เรี ยกว่า ระบบความพึ งพอใจ โดย
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู ้สึกทางบวกมากกว่าความรู ้สึกทางลบ
Millet (1954) ได้อธิ บายว่าบริ การสาธารณะที่ น่าพึ งพอใจหรื อความสามารถในการที่ จะ
พิจารณาว่าบริ การนั้นจะพอใจหรื อไม่ อาจพิจารณาได้จากสิ่ งต่อไปนี้
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equity service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริ หารงาน
ภาครั ฐ ที่ มี ฐานคติ ที่ ว่าคนทุ ก คนเท่ าเที ย มกัน ดัง นั้น ประชาชนทุ ก คนจะได้รับ การปฏิ บัติ อย่าง
เท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริ การประชาชนจะได้รับการ
ปฏิบตั ิในฐานะที่ปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริ การเดียวกัน
2. การให้ บ ริ ก ารที่ ต รงเวลา (Timely service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณะจะต้อ ง
ตรงเวลา ในการบริ การจะต้องมองที่ผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานภาครัฐโดยไม่มีสิทธิ์ ละเลย
หากไม่ตรงเวลาจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บ ริ การอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริ ก ารสาธารณะ ต้องมี
ลักษณะมีจานวนการให้บริ การและสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม Miller เห็นว่าความเสมอภาค
หรื อการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลยถ้ามี จานวนการให้บริ การที่ ไม่เพียงพอและสถานที่ ต้ งั ที่
ให้บริ การสร้างความไม่ยตุ ิธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับบริ การ
4. การให้บ ริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่
เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ใช่ยดึ ความพอใจของหน่วยงาน
ที่ให้บริ การว่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมื่อใดก็ได้
5. การบริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่มีการ
ปรับคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อความสามารถที่
จะทาหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในบริ การของ Millet (1954) สามารถสรุ ปได้วา่ ความ
พึงพอใจในบริ การ หมายถึง ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ตอ้ งการได้รับการตอบสนอง
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พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของบุคคล เป็ นความพยายามที่จะขจัดความตึงเครี ยดเมื่อ
ได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการ
ทฤษฎี ค วามต้อ งการตามล าดับ ขั้น ของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้า งถึ ง ใน รั ง สรรค์
ฤทธิ์ ผาด, 2550, หน้า 23) ได้เรี ย งล าดับ สิ่ ง จู ง ใจ หรื อ ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ไ ว้ 5 ระดับ โดย
เรี ยงลาดับขั้นของความต้องการไว้ตามความสาคัญ ดังนี้
1. ความต้องการพื้นฐานทางสรี ระ
2. ความต้องการความปลอดภัยรอดพ้นอันตรายและมัน่ คง
3. ความต้องการความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสี ยง การยกย่อง และความเคารพตัวเอง
5. ความต้องการความสาเร็จด้วยตนเอง
ความพอใจในขั้นต่าง ๆ ของความต้องการของมนุษย์น้ ี ความต้องการขั้นสู งกว่าบางครั้งได้
ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วก่อนที่ความต้องการ ขั้นแรกจะได้เห็นผลเป็ นที่พอใจเสี ยด้วยซ้ า อย่างไรก็
ตามบุคคลแต่ละคนส่ วนมากแสดงให้เห็นว่า ตนมีความพอใจอย่างสูงสุ ด ในลาดับขั้นความต้องการ
ขั้นต่า ๆ มากกว่าขั้นสู งจากการสารวจ พบว่า คนธรรมดาทัว่ ไปจะมีความพอใจในลาดับขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้
ความต้องการทางด้านกายภาพ 85%
ความต้องการความปลอดภัย 70%
ความต้องการทางด้านสังคม 50%
ความต้องการเด่นในสังคม 40%
ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในสิ่ งที่ตนปรารถนา 10%
พาราสุ ร ามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึ งใน
ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 2550, หน้า 18 -20) กล่าวว่า หลักการบริ การที่ดี ต้องประกอบด้วย
1. ความเชื่ อ มั่น ไว้วางใจ บริ ก ารนั้น จะต้อ งมี ค วามถู ก ต้องแม่ น ย า และเหมาะสมตั้งแต่
ครั้งแรก รวมทั้งต้องมีความสม่าเสมอ คือบริ การทุกครั้งจะต้องได้ผลเช่นเดิม ทาให้ผูม้ ารับบริ การ
รู้สึกว่าผูใ้ ห้บริ การเป็ นที่พ่ึงได้ เช่น มีความถูกต้องแม่นยาในการวินิจฉัย
2. สมรรถภาพในการให้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การต้องมีทกั ษะและความรู้ความสามารถในการ
บริ การที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับบริ การได้ เช่น แพทย์มีความเชี่ยวชาญใน
การรั ก ษาโรค เภสั ช กรมี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ยาฯลฯ หรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ มี ค วามรู้
ความสามารถในสาขาของตน และสามารถ นามาใช้ในการบริ การได้อย่างเต็มที่
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3. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมี
ความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริ การสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของผูม้ ารับบริ การ
ให้ท ัน ท่ วงที เช่ น โรงพยาบาลมี ค วามพร้ อมที่ จะรับ ผูป้ ่ วยจากเหตุก ารณ์ ฉุ ก เฉิ นต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว
4. ความมีอธั ยาศัยไมตรี บุคลากรทุกคนในสถานบริ การที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริ การจะต้อง
มีความสุ ภาพ มีการเอาใจใส่ และเห็นใจผูม้ ารับบริ การ รวมทั้งต้องมีกิริยามารยาทการแต่งกายและ
การใช้วาจาที่เหมาะสมด้วย
5. การเข้าถึงบริ การ ผูม้ ารับบริ การจะต้องเข้าถึงการบริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวก
จากการบริ การ รวมถึงการบริ การนั้นจะต้องมีการกระจายไปอย่างทัว่ ถึง เช่น การคมนาคมที่สะดวก
การบริ การที่เป็ นระเบียบ รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งนัง่ รอนาน การให้บริ การเป็ นไปย่างเสมอภาค
6. ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด จากความซื่ อ สั ต ย์ ความจริ ง ใจ ความสนใจอย่ า งแท้จ ริ ง ของ
ผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทย์ และจะทาให้บริ การ
นั้นอาจเกิดจากปัจจัยอื่นเสริ ม เช่น ชื่อเสี ยงของโรงพยาบาลและบุคลากรต่าง ๆ
7. การสื่ อ สาร ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารควรมี ก ารให้ ข้อ มู ล ด้า นต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งที่ ผู ้ม ารั บ บริ ก าร
พึงทราบและประสงค์จะทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผูป้ ่ วยจะได้รับข้อมูลเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายและทางเลือกในการรักษา ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั ต้องคานึ งถึงความเหมาะสมของผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับบริ การในด้านอื่น ๆ เช่น ระดับการศึกษา ฯลฯ
8. ความมัน่ คงปลอดภัย เป็ นความรู ้สึกที่มนั่ ใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน รวมทั้ง
ชื่อเสี ยง ปราศจากความรู้สึกเสี่ ยงอันตรายและข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การรักษา ความลับผูป้ ่ วย
9. ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ ซึ่ งจะทาให้ผูม้ ารับบริ การรั บรู ้ถึงการบริ การนั้นได้
อย่างชัดเจนและง่ายขึ้น เช่น การที่โรงพยาบาลมีสถานที่ใหญ่ หรู หรา สะอาด มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ทันสมัย การบริ การมีความเหมาะสม ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีสิ่งอื่นที่ช่วยสร้างรู ปธรรมของการบริ การ
ได้อีก เช่น การใช้รอยยิม้ เป็ นสื่ อที่แสดงอัธยาศัยไมตรี ของผูใ้ ห้บริ การ
10. ความเข้าใจและรู้จกั ผูม้ ารับบริ การ ผูใ้ ห้บริ การควรจะมีความเข้าใจ และรู้จกั ผูม้ ารับ
บริ การของตนเอง เช่นการที่แพทย์หรื อพยาบาลสามารถจาชื่อผูป้ ่ วยได้ ผูใ้ ห้บริ การสามารถจาลูกค้า
ของตนเองได้ ฯลฯ
Alderfer ( 1969) ท ฤ ษ ฎี E. R. C. ( Alderfer’ s existense relaledness growth theory)
แบ่งระดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 3 ขั้น คือ
1. ความต้อ งการด ารงอยู่ (Existence needs) เป็ นความต้อ งการที่ จะด ารงชี วิ ต อัน ได้แ ก่
ความต้องการทางด้านร่ างกายและความปลอดภัยในชีวิต ความต้องการดังกล่าวสามารถแสดงออก
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อย่างชัดเจนได้ คือ เรื่ องค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอจะดารงชีวิตอยู่ได้ ความมัน่ คง
ในงาน และสภาพการทางานที่เหมาะสม
2. ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ (Relatedness needs) เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ด
เป็ นความต้องการด้านสั งคมโดยเฉพาะด้านการมี ความสัม พันธ์ กับ บุคคลอื่ น ๆ ในสั งคม ทั้งใน
ระดับครอบครัว เพื่อน ผูร้ ่ วมงาน ซึ่งความพอใจของเราจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
3. ความต้องการทางด้านความก้าวหน้า (Growth needs) เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดเป็ น
ความต้องการด้านความก้าวหน้าในชี วิต ได้รับความส าเร็ จในชี วิต และการได้รับการยกย่องใน
สังคม
ความต้องการทั้ง 3 ประการตามทฤษฎี E.R.C. นี้ต้ งั อยูบ่ นสมมติฐานที่วา่
1. เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับนั้นจะยิ่งเพิ่ม
มากขึ้น
2. เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับต่าจะมี
มากขึ้น
3. เมื่อความต้องการในระดับต่าได้รับการตอบสนองมาก ความต้องการในระดับสู งกว่าก็
จะมากตามไปด้วย
4. เมื่อความต้องการสูงสุดได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะแสวงหาความต้องการอื่น ๆ อีก
จากทฤษฎี E.R.C. ของ Alderfer (1969) สรุ ปได้ว่ามนุ ษ ย์มี ความต้องการ 3 ประการ คือ
ความต้องการดารงชี วิต ความต้องการด้านความสัมพันธ์และความต้องการเจริ ญเติบโตก้าวหน้า
เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับนั้นจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เมื่ อความต้อ งการในระดับ ใดได้รับ การตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับ ต่ าจะมี ม ากขึ้ น
เมื่อความต้องการในระดับต่าได้รับการตอบสนองมาก ความต้องการในระดับสูงกว่าก็จะมี มากตาม
ไปด้วย เมื่อความต้องการสูงสุดได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะแสวงหาความต้องการอื่น ๆ อีก
วิธาน จีนาภักดิ์ (2555) กล่าวว่าความพึงพอใจเกิดมาจากปัจจัยหลายด้านได้แก่
1.ด้านผลิตภัณฑ์บริ การต้องมีคุณภาพและตรงต่อสิ่ งที่อยากได้รับ
2.ด้านค่าใช้จ่ายและราคามีความเหมาะสมคุม้ ค่ากับเงินที่เสี ยไป
3.ด้านสถานที่บริ การ อยูใ่ นทาเลที่สะดวก เหมาะสม มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ
4.ด้านการส่งเสริ มการขาย มีการแนะนาที่ดีต่อลูกค้าได้ทราบข้อมูลข่าวสารครบถ้วน
5.ด้านผูป้ ระกอบการ ให้ความสาคัญต่อลูกค้าเป็ นหลัก มีการวางแผนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ
6.ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ มีบรรยากาศทางบวก เช่น สวยงามและสะอาด
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7. ด้านกระบวนการในการให้บริ การ มีความคล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพ และความพึงพอใจนี้
ยังสามารถแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
7.1 ความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับเดียวกัน ลูกค้าจะรู้สึกพอใจที่ได้รับใน
สิ่ งที่ตรงกับที่ตอ้ งการ
7.2 ระดับความรู้สึกพึงพอใจไม่เท่ากับความคาดหวัง ซึ่งหากความพึงพอใจสูงกว่าความ
คาดหวัง ก็ จะท าให้ลูก ค้าเกิ ดความรู ้ สึ ก ปลื้ ม ปิ ติ ประทับ ใจ แต่ ห ากความพึ ง พอใจต่ ากว่าความ
คาดหวัง ก็ จะเกิ ดความขุ่น ข้องใจขึ้ น ซึ่ งได้ตรงกับ แนวคิ ดของ เมย์นาร์ ด (W.Shelly.1975) ที่ ไ ด้
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับด้าน ความพึงพอใจ ซึ่งสรุ ปได้ ว่าความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกที่ แบ่งได้เป็ น 2
ประเภท คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็ นความรู้สึกที่
เกิ ดขึ้ นแล้วท าให้ มี ค วามสุ ข ความรู ้ สึ ก ทางลบและความรู ้ สึ ก ทางบวกมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่าง
สลับซับซ้อน ระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึกนี้ เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจ ซึ่ งมนุษย์จะมีความ
พึงพอใจหรื อไม่ข้ นึ อยูก่ บั สิ่ งต่อไปนี้
7.2.1 ทัศนคติอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการกาหนดความพึงพอใจ แต่จะต้องดูว่าสิ่ ง
ที่บุคคลได้รับตรงกับสิ่ งที่ปรารถนาหรื อไม่
7.2.2 ปริ ม าณของสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ (Rewards) เที ย บกับ ปริ ม าณของสิ่ ง ที่ ป รารถนา
(Expectation) แล้วอยู่ในระดับใด เนื่ องจากบุคคลจะพอใจเมื่ อได้รับในสิ่ งที่ ป รารถนาในปริ มาณ
อย่างน้อยเท่ ากับ จานวนที่ คาดหวังไม่เช่ นนั้นแล้วก็จะเกิ ดความไม่พ อใจ สิ่ งที่ ปรารถนาอาจเป็ น
สิ่ งอื่นที่ไม่ใช่เงิน แต่เป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น ความรู ้สึกคุม้ ค่ากับเวลาที่เสี ยไป
การวัดระดับ ของความพึ งพอใจจากความรู ้ สึ กพึ งพอใจจะเกิ ดขึ้น หรื อไม่ ขึ้นอยู่กับ การ
ให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ ประกอบกับระดับความรู้สึกของผูม้ ารับบริ การในมิติต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล การวัดระดับความพึงพอใจทาได้โดยวิธีการเหล่านี้
1.การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยการขอความร่ วมมือของ
กลุ่มบุคคลที่ตอ้ งการวัด แล้วให้แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
2.การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยความชานาญอย่างมากของผูส้ ัมภาษณ์ ที่ จะสามารถจูงใจให้
ผูต้ อบคาถามตอบตามข้อเท็จจริ ง
3. การสังเกต เป็ นการสังเกตพฤติกรรมตลอดเวลาเข้ารับบริ การ การวัดโดยวิธีน้ ี จะต้องทา
อย่างตั้งใจจริ งและมี แบบแผนที่ แน่ นอนจะเห็ นได้ว่าการวัดความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ ก ารนั้น
สามารถกระทาได้หลายวิธีข้ ึนอยู่กับความเหมาะสม ความสะดวก รวมถึงจุดมุ่งหมายของการวัด
ด้วย จึงสามารถส่ งผลให้การวัดนั้นมีประสิ ทธิภาพและเป็ นที่ยอมรับได้
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สรชัย พิศาลบุตร (2550, หน้า 98-99)ได้กล่าวถึง การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรื อ
ผูใ้ ห้บริ การว่าสามารถทาได้ 2 วิธีคือ
1. วัด จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้าหรื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเป็ นการวัด ระดับ ความ
พึงพอใจของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การโดยตรง
ทาได้โดยกาหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุณภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การ นั้น ๆ และกาหนดเกณฑ์ช้ ีวดั ระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
2. วัดจากตัวชี้ วดั คุณภาพการให้บริ การที่กาหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การจากเกณฑ์ช้ ี วดั ระดับคุณภาพสิ นค้าหรื อบริ การที่ กาหนดขึ้นนี้ อาจใช้เกณฑ์
คุณภาพระดับต่าง ๆ ที่ กาหนดขึ้นโดยผูใ้ ห้บริ การผูป้ ระเมินผลการให้บริ การและมาตรฐานกลางหรื อ
มาตรฐานสากลของการให้บริ การนั้น

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ
การบริ การเป็ นหัวใจหลักของหน่ วยงานที่ มีผลต่อการตอบสนองของผูใ้ ช้บริ การให้เกิด
ความพึงพอใจเพื่อให้ได้มาในสิ่ งที่ตอ้ งการไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่ตอ้ งการให้ประชาชนใน
ประเทศเกิ ดความพึ งพอใจในการบริ การหรื อภาคธุ รกิ จที่ ส ามารถตอบสนองลูกค้าให้เกิ ดความ
พึงพอใจในการบริ การ นาไปสู่ ผลประกอบการที่ดี ดังนั้น จึงมีผใู ้ ห้ความหมายและคาจากัดความที่
เกี่ยวข้องกับการ “บริ การ” ไว้หลายท่านดังนี้
สุ ม นา อยู่โพธิ์ (2532 อ้างถึ งใน กิ ตติ พ ฒ
ั น์ อิ นทรนิ โลดม, 2544, หน้า 18) กล่าวว่า การ
บริ การ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรื อความพึงพอใจ ซึ่งได้เสนอเพื่อขาย หรื อกิจกรรมที่จดั รวม
การขายบริ การ
พรเทพ ปิ ยวัฒนาเมธา (2536, หน้า 58) กล่าวว่า การให้บริ การ หมายถึง การให้ลูกค้าในสิ่ ง
ที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่เขาต้องการและในแบบที่เขาต้องการ
สุจิตรา ขานิวิกย์กรณ์ (2538 อ้างถึงใน ศรัณย์ ทิพย์บารุ ง , 2544, หน้า 6) กล่าวว่า การบริ การ
หมายถึง การกระทา หรื อการปฏิบตั ิอนั แสดงออกในรู ปแบบของความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
เช่น การคมนาคม การสื่ อสาร การประกันภัย ซึ่งไม่มีผใู ้ ดสามารถจับต้องได้
อมรา ผูก บุ ญ เชิ ด (2539 อ้างถึ งใน กิ ต ติ พ ัฒ น์ อิ น ทรนิ โลดม, 2544, หน้า 18) กล่ าวว่า
งานบริ การคือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ซ่ ึ งมีเงื่อนไขแห่ งการให้ท้ งั ทางรู ปธรรมและนามธรรม
ในเชิงความสะดวก รวดเร็ วถูกต้อง และด้านอัธยาศัยเป็ นพื้นฐาน
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จินตนา บุญบงการ (2539, หน้า 7 - 8) ได้นิยามคาว่า “บริ การ” คือ สิ่ งที่จบั สัมผัส แตะต้อง
ได้ยากและเสื่ อมสู ญหายไปได้ง่าย บริ การจะทาขึ้นทันทีและส่ งมอบให้ผรู ้ ับบริ การทันที หรื อเกือบ
ทันที
วี ร ะพงษ์ เฉลิ ม จิ ร ะรั ต น์ (2542, หน้ า 6 -8) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการบริ การว่ า คื อ
“พฤติกรรม กิจกรรม การกระทาที่บุคคลหนึ่ งทาให้หรื อส่ งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่ งโดยมีเป้ าหมาย
และมีความตั้งใจการส่ งมอบบริ การอันนั้น” หรื อ “บริ การคือ สิ่ งที่จบั สัมผัส แตะต้องได้ยากและ
เป็ นสิ่ งที่เสื่ อมสูญสลายไปได้ง่าย บริ การจะได้รับการทาขึ้นและจะส่ งมอบผูร้ ู ้รับบริ การ (ลูกค้า) เพื่อ
ใช้สอยบริ การนั้น ๆ ได้โดยทันที หรื อในเวลาเกือบทันทีทนั ใดที่มีการให้บริ การนั้น”
วัลดา บินซาเว็น (2543, หน้า 9) กล่าวว่า การบริ การเป็ นสิ่ งที่ไม่มีตวั ตนเป็ นเรื่ องของความ
พอใจเป็ นนามธรรมจับ ต้อ งไม่ ไ ด้ ซึ่ งมี ล ัก ษณะแตกต่างจากสิ น ค้าที่ เป็ นรู ป ธรรม ตามแนวคิ ด
ทางด้านการบริ ก าร ลัก ษณะที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ความตั้งใจกระท าหรื อปฏิ บ ัติให้ลูก ค้าในขอบเขตที่
แน่นอนและทาอย่างให้ประสบความสาเร็ จ นั่นคือ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดตามความ
คาดหวังหรื อมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า
สรุ ปได้วา่ การบริ การ หมายถึง การดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
อย่างดีเยี่ยม เป็ นเลิศ โดยยึดหลักว่าต้องสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภั ย โปร่ งใส และเป็ นธรรมตรงกับ
ความต้องการของผู ร้ ั บ บริ ก ารให้ ม ากที่ สุ ด อัน น ามาซึ่ งความประทับ ใจหรื อ ความพึ ง พอใจแก่
ผูร้ ับบริ การ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริ การ
วิ ช าญ ฤทธิ รงค์ (2528 อ้างถึ ง ใน สามารถ ยิ่ง ค าแหง, 2553, หน้า 15) ได้ช้ ี แนะว่า การ
ให้บริ การและการต้อนรับลูกค้าให้ได้รับความพอใจอยากที่จะมาใช้บริ การอีก ควรดาเนินการ ดังนี้
1. พนักงานต้องแต่งกายสะอาด เรี ยบร้อย
2. ต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
3. พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ บริ การด้วยความรวดเร็วมีความกระตือรื อร้น
4. ควรมีการสื บหาข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจะได้ตอ้ นรับอย่างเหมาะสม
5. การให้บริ การลูกค้าจะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ
6. สถานที่ทาการต้องดูแลให้สะอาด มีการจัดที่พกั คอยสาหรับลูกค้า
7. หมัน่ ออกเยีย่ มลูกค้าหรื อธุรกิจของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
8. สร้างสื่ อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต่อลูกค้าชนิดปากต่อปากซึ่งเป็ นวิธีที่ได้ผลที่สุด
9. การพัฒนาระบบงานโดยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
10. ให้คาแนะนาด้านวิชาการและการตลาดแก่ลูกค้า
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กุล ธน ธนาพงศ์ธ ร (2530 อ้างถึ งใน ทัน ดร ธนะกูล บริ ภัณ ฑ์ , 2552, หน้า 303) กล่าวว่า
หลักการให้บริ การ ได้แก่
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ
บริ การที่ องค์การจัดการให้น้ ันจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่ หรื อทั้งหมด
ไม่ใช่เป็ นการจัดให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากไม่เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ในการเอื้ออานวยประโยชน์บริ หารแล้ว ยังไม่คมุ ้ ค่ากับการดาเนินการนั้น ๆ ด้วย
2. หลัก ความสม่ าเสมอ กล่ าวคื อ การให้บ ริ ก ารนั้น ๆ ต้องดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ องและ
สม่าเสมอ มิใช่ทา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. หลักความเสมอภาค บริ การที่จดั นั้นจะต้องให้แก่ผูท้ ี่มาใช้บริ การทุกคนอย่างสม่าเสมอ
และเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในลักษณะแตกต่าง
จากบุคคลอื่น ๆ อย่างชัดเจน
4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ ตอ้ งใช้ในการบริ การจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่ จะ
ได้รับ
5. หลักความสะดวก บริ การที่จดั ให้แก่ผูร้ ับบริ การจะต้องเป็ นไปในลักษณะปฏิบตั ิได้ง่าย
สะดวก สบาย สิ้ น เปลื องทรั พ ยากรไม่ ม ากนัก ทั้งยังไม่ เป็ นการสร้ างภาระยุ่งยากในให้แก่ ผูใ้ ห้
บริ การหรื อผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไป
สรุ ปได้วา่ การให้บริ การ คือ การปฏิบตั ิรับใช้หรื อการให้ความสะดวกต่าง ๆ ที่คนกลุ่มหนึ่ง
จะเสนอให้คนอี กกลุ่มหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วย ความตั้งใจและ
ความเอาใจใส่ ของผูใ้ ห้บริ การต่อการบริ การนั้น ๆ รวมถึงการให้บริ การที่ได้รับการปรับปรุ งให้ทนั
กับความเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ

ข้ อมูลเกีย่ วกับเสี ยงตามสาย
สื่ อ ทางเสี ย งนับ ว่า เป็ นสื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ งการให้ ข้อ มู ล ข่ าวสาร
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในเขตชนบท วิทยุกระจายเสี ยงเคยเป็ นสื่ อที่อิทธิพลอย่างมากต่อวิถี
ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องชาวชนบท ก่ อ นที่ โ ทรทั ศ น์ จะเข้ า มามี บ าทมากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
วิท ยุก ระจายเสี ย งก็ มี บ ทบาทอยู่ม าก แต่ ในปั จจุ บัน สื่ อวิท ยุก ระจายเสี ย งส่ ว นใหญ่ ถูก น าไปใช้
ประโยชน์ทางธุ รกิจ ทาให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อชนิ ดนี้ มีราคาสู งขึ้น จนทาให้สื่อชนิ ดนี้ ไม่ถูก
น ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ม ากนัก สื่ อที่ เป็ นที่ คุ ้น เคยของประชาชนในท้องถิ่ น มากที่ สุ ด ได้แก่ หอ
กระจายข่าวและรองลงมา คือที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น โดยหอกระจายข่าวและ เสี ยงตามสาย
ประจาหมู่บา้ น จัดเป็ นสื่ อประจาชุมชนในท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว แต่เดิมการใช้
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สื่ อชนิ ดนี้ จะเป็ นลักษณะเฉพาะกิจใช้ในงานพิธี ต่าง ๆ ทั้งวัดวาอารามบ้านเรื อนประชาชน โดยจะ
ตั้ง เครื่ อ งขยายเสี ย งชนิ ด หลอด พ่ ว งกั บ เครื่ อ งเล่ น จานเสี ย งพร้ อ มล าโพง เปิ ดเพลงสลับ กับ
ประชาสั ม พัน ธ์ การจัด งานเพื่ อ ให้ ไ ด้บ รรยากาศอัน ครึ ก ครื้ น ส่ วนใหญ่ จะมี ผูป้ ระกอบกิ จการ
ชาวบ้าน เรี ยกว่า “เครื่ องไฟ” ทาหน้าที่จดั เครื่ องไฟมาเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เจ้าภาพโดยคิด
ราคาอัตราไม่แพงหนัก เป็ นที่นิยมแพร่ หลายในหมู่ประชาชนทัว่ ไป เพราะเครื่ องไฟจะให้ประโยชน์
ทั้งในด้านของความมีหน้ามีหน้ามีตาและแสดงความยิง่ ใหญ่ของการจัดงานอีกด้วย

แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อเสี ยงตามสาย
ค าว่ า เสี ยงตามสาย (Sound public address) หรื อ (Digital sound matrix public address
System) หมายถึง สื่ อเฉพาะกิจที่มีลกั ษณะกึ่งกลางระหว่างสื่ อวิทยุและสื่ อบุคคล ระบบการผลิตสื่ อ
เสี ยงตามสายมีการแพร่ เสี ยงผ่านสายไปสู่ ลาโพงขยายเสี ยงไปยังผูร้ ับสาร มีอาณาเขตการกระจาย
เสี ยงจากัดเฉพาะที่ ใดที่ หนึ่ ง รู ป แบบการจัดรายการสดครอบคลุ ม เฉพาะพื้ นที่ ข นาดเล็ก และมี
ระยะเวลาในการทาการสั้น ลงทุนต่า การผลิตเนื้อหาแบ่งรายการเป็ นช่วง เน้นความบันเทิง ประกาศ
คนหาย ประชาสั ม พัน ธ์ แจ้ง ข่ าวสาร เพื่ อประโยชน์ ส ารธารณะ จุ ด มุ่ งหมายหลัก ของสื่ อเสี ย ง
ตามสาย คื อ เพื่ อต้องการให้ขอ้ มู ลข่าวสารและความบันเทิ ง โดยการแจ้งข้อมูล ผ่านช่องทางสื่ อ
ในรู ป แบบเสี ยงผ่านไปตามสาย เพื่อตอบสนองการรับรู้ของผูฟ้ ั งเฉพาะกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่ งเท่ านั้น
สื่ อเสี ยงตามสายจากอดีตอยู่ในรู ปแบบของการเป็ นสื่ อเพื่อประโยชน์ต่อสารธารณชนโดยไม่ได้หวัง
ผลกาไรจากการผลิต เป็ นสื่ อที่นิยมกันแพร่ หลายในหมู่บา้ น ชุมชนตามต่างจังหวัดที่ห่างไกลความ
เจริ ญ เนื่ องจากผลิตขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ ของคนภายในชุมชน เหมาะสมกับกลุ่ม
คน ในชุ ม ชนที่ ด้อ ยการศึ ก ษา ต่ อมาสื่ อเสี ย งตามสายเริ่ ม เข้ามามี บ ทบาทในหน่ วยงานราชการ
บริ ษทั เอกชนกลุ่มโรงงาน มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นสื่ อเฉพาะภายในเพื่อการกระจายข่าวสาร แจ้งข้อมูล
ภายในองค์กรนั้น ๆ
ความเป็ นมาของชื่อเสี ยงตามสาย
ประวัติความเป็ นมาของหอกระจายข่าวนั้น กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543, หน้า 323)
ได้รวบรวมไว้ว่า เริ่ มเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับเมื่อวิทยุถือกาเนิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2475 เนื่ องจากประชาชน
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีเครื่ องรับวิทยุ ดังนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงมีแนวคิดให้มีการ
ทาวิทยุสาธารณะด้วยการต่อสายจากสถานี วิทยุกระจายเสี ยงไปยังลาโพงที่ ต้ งั ไว้ ตามยอดไม้หรื อ
เสาสูง ภายหลังเครื่ องรับวิทยุราคาถูกลง ระบบวิทยุสาธารณะ ดังกล่าวจึงหายไปจากเขตเมืองหลวง
ต่ อ มาในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช เป็ นนายกรั ฐ มนตรี มี ชุ ม ชนชาวจี น ชอบฟั งวิ ท ยุ
ภาษาจีนจากปั กกิ่ง จอมพลสฤษดิ์เกรงจะเกิดอิทธิ พลจากความคิดทางการเมืองจากจีนจึงได้จดั ตั้ง
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บริ ษทั ส่ งเสริ มตามสาย เป็ นภาษาจีนสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยต่อสายจากห้องส่ งไปยังสมาชิก
และเก็บค่าสมาชิก 30 บาทต่อเดือน บริ ษทั ดังกล่าวล้มเลิกไปในปี พ.ศ. 2525 แต่แม้วา่ ทั้งหอกระจาย
ข่าว และเสี ยงตามสายจะสู ญหายไปในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างไรก็ตามในต่างจังหวัดถือเป็ น
นโยบายที่จะใช้สื่อรู ปแบบดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง โดยภาคราชการได้
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นทั้งงบประมาณและวัสดุเผยแพร่ ให้มีการจัดตั้งหอกระจายข่าวซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
เป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุ ข
บางครั้ งก็ ม อบหมายให้ ท างเทศบาลเข้า มาจัด การดู แ ลในรู ป แบบของหอกระจายข่ า วบ้ า ง
เสี ยงตามสายบ้าง
พัฒนาการของสื่ อเสี ยงตามสาย
จากการค้นคว้าของนั กวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษา รวมทั้งจากประสบการณ์ ของการ
ปฏิบตั ิงานกับสื่ อเสี ยงตามสาย พอสรุ ปการพัฒนาของสื่ อเสี ยงตามสายได้ว่า แรกเริ่ มของการมีสื่อ
เสี ยงตามสายนั้น เป็ นความต้องการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มคนในชุมชน ซึ่งปกติจะมีการจัด
งานรวมคน หรื อเรี ยกประชุม แล้วชี้แจงบอกกล่าวข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเครื่ องขยายเสี ยงธรรมดา ซึ่ ง
วิธีก ารดังกล่ าวนั้น ไม่ ส ะดวกในเรื่ องสถานที่ จดั ประชุ ม เวลาของผูเ้ ข้าร่ วมและผูต้ ้องการจะส่ ง
ข่าวสารต้องสอดคล้องกัน มีการเตรี ยมการยุ่งยาก จึงเกิดวิธีการในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์อีก
รู ปแบบหนึ่งขึ้นมาแทนที่ ก็คือหอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว
เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์กระจายเสี ยงที่ตอบสนองความต้องการส่งสารไปยังผูค้ นจานวนมาก
ในเวลาเดียวกัน ผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับข่าวสาร ไม่ตอ้ งมา รวมกันเหมือนการประชุม ซึ่งเครื่ องขยายเสี ยง ไม่
สามารถสนองตอบความต้องการนี้ ได้ โดยมีการสร้างเสาสู งพร้อมติดตั้งลาโพงฮอร์ นหลายตัวรอบ
ทิศทางบนเสา ติดตั้งไว้ในบริ เวณชุมชนที่มีผคู ้ นอยูห่ นาแน่นโดยผูค้ นในบริ เวณดังกล่าว สามารถฟั ง
การกระจายเสี ยงได้ในพื้นที่กว้าง และได้ยนิ ชัดเจน โดยไม่ตอ้ งมานัง่ รวมตัวกันในห้องประชุม
อย่างไรก็ตาม เมื่อหอกระจายข่าวมีการใช้แ พร่ หลายในระดับหมู่บา้ น แต่ก็ครอบคลุมพื้นที่
ไม่มากนัก เพราะการกระจายเสี ยงจากจุดเดียว แม้จะใช้ลาโพงฮอร์นหลายตัว หลายทิศทาง แต่การ
เดินทางของเสี ยงก็ยงั ไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควร อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บา้ น หรื อชุมชนนั้นทั้งหมด
ระดับความดังของเสี ยงก็ต่างกันออกไปตามระยะทางของผูฟ้ ังกับหอกระจายข่าว ในด้านข้อดี และ
ข้อเสี ยของหอกระจายข่าวนั้น
คมสัน หุตะแพทย์ (2535 , หน้า 87-88) ได้สรุ ปไว้ว่าข้อดีของหอกระจายข่าวก็คือในเวลาที่
เปิ ด คนที่อยู่ในหมู่บา้ นหรื อบริ เวณใกล้เคียงจะได้ยนิ พร้อม ๆกันหมดไม่วา่ จะอยากฟังหรื อไม่อยาก
ฟั ง จะตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจฟั ง ก็จะได้ยินเสี ยงข้อความเดี ยวสั้นพร้ อม ๆ กัน การใช้หอกระจายข่าว
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ใช้ได้ง่ายไม่ซับซ้อน ชาวบ้านก็สามารถจัดการและใช้สื่อชนิ ดนี้ ได้ดว้ ยตนเอง สะดวกและราคาถูก
ยิ่งในปั จจุบนั ที่ ไฟฟ้ าไปถึ งทุกหมู่บา้ น ราคาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ก็ไม่แพงมากนัก ซึ่ งส่ วนใหญ่ทาง
ราชการได้ดาเนิ นการติดตั้งเกือบในทุกหมู่บา้ นแล้ว ข้อด้อยของสื่ อชนิ ดนี้ ก็คือความดัง-ค่อย ความ
ชัดเจนของเสี ยงที่กระจายออกไป ไม่เท่ากันและไม่สม่าเสมอ ที่อยู่ใกล้ๆหอกระจายข่าวก็จะได้ยิน
ชัดเจนหรื อบางทีก็ดงั เกินไปจน หนวกหู ในขณะที่คนที่บา้ นอยูไ่ กลออกไปก็อาจจะไม่ได้ยนิ ฉะนั้น
ประสิ ทธิภาพของเสี ยงที่กระจายออกไป จึงขึ้นอยู่กบั ทาเลที่ต้ งั และทิศทางการติดตั้งลาโพง และยัง
ขึ้ น อยู่กับ ก าลัง การส่ ง ของเครื่ อ งขยายเสี ย ง และล าโพงอี ก ด้วย เวลาในการเปิ ดก็ ต้อ งเลื อ กให้
เหมาะสมกับการอยู่หรื อไม่อยูข่ องกลุ่มเป้ าหมาย ในวิวฒั นาการต่อมาจึ งมีการพัฒนาให้การกระจาย
เสี ย งครอบคลุ ม พื้ นที่ ม ากขึ้ นโดยต่ อสายล าโพง โยงออกไปจากหอกระจายข่าวดังกล่ าวโดยใช้
เครื่ องขยายเสี ยงที่ มี ก าลังวัตต์สู งขึ้ น โดยผูป้ ระกาศข่ าว หรื อผูอ้ ยู่จุดเดิ ม ซึ่ งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท้ ัง
หมู่บา้ นได้ เมื่อมีการต่อสายลาโพงไปยังหลายๆ จุดในหมู่บา้ น จึงเรี ยกว่า “เสี ยงตามสาย”
เสี ยงตามสาย สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผูส้ ่งข่าว ผ่านเครื่ องกระจายเสี ยงได้
ทัว่ ทั้งชุ มชนหรื อหมู่บา้ น และทันกับความต้องการที่ตอ้ งการสื่ อสารประชาสัมพันธ์แบบเร่ งด่วน
ครอบคลุมพื้นที่ แต่ปัญหาของเสี ยงตามสายระบบนี้ คือ การบารุ งรักษาค่อนข้างยาก เพราะการต่อ
สายจากเครื่ องขยายเสี ยงไปยังลาโพงที่อยูไ่ กล ๆ เกิดชารุ ดเสี ยหายง่าย ความดังของเครื่ องขยายเสี ยง
ก็เป็ นอุปสรรคทาให้ความชัดของเสี ยงแต่ละชุดไม่เท่ากัน จึงมีการนาเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบใช้
คลื่นวิทยุมาใช้แทนสายส่ งสัญญาณเสี ยง แต่แวดวงของผูเ้ กี่ยวข้องยังคงเรี ยก “เสี ยงตามสาย” อยู่
เหมือนเดิม ทั้งที่ไม่มีสายแล้ว แต่มีสถานี เครื่ องส่ งสัญญาณแล้วแปลงคลื่นเป็ นเสี ยงกระจายไปตาม
จุดที่ ก าหนดไว้ ระบบนี้ บ างคนเรี ยกว่า เสี ย งตามสายแบบไร้ ส ายบ้าง เสี ย งตามสายแบบไร้ ส าย
อัตโนมัติบา้ ง เรี ยกระบบกระจายสี ยงชุมชนแบบไร้สายบ้าง
ลักษณะการใช้งานเสี ยงตามสาย
สื่ อเสี ยงตามสาย เป็ นสื่ อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระดับหมู่บา้ น ชุมชน ซึ่งมักจะ
เริ่ มด้วยการสนับสนุนจากภาคราชการก่อน แล้วมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม รวมทั้งประชาชน
เข้ามาดาเนิ นการเอง โดยพัฒนาจากหอกระจายข่าวก่อน จากนั้นก็เริ่ มโยงลาโพงออกไปตามจุดต่าง
ๆ เป็ นเครื อข่าย เรี ยกว่า เสี ยงตามสาย แต่ในปัจจุบนั เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและ คลื่นวิทยุมีการ
พัฒนามากขึ้น ระบบเสี ยงตามสายส่ วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ยังเป็ นแบบสื่ อ
เสี ยงตามสายแบบไร้สายอัตโนมัติ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสถานีวิทยุที่มีลูกข่ายรับคลื่นแล้วกระจายเสี ยง
ตามจุดที่กาหนด ทาให้การเผยแพร่ ครอบคลุมบริ เวณกว้าง ซึ่งมีนกั วิชาการ ผูศ้ ึกษาวิจยั เกี่ยวกับสื่ อ
เสี ยงตามสายที่ทาการศึกษาไว้หลายท่าน มีตวั อย่างดังนี้
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543, หน้า 319-322) ได้กล่าวถึงเสี ยงตามสายไว้ดงั นี้
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“เสี ยงตามสาย” เป็ นสื่ อเฉพาะกิจประเภทการกระจายเสี ยงในระดับชุมชนอีกประเภทหนึ่ ง
เช่นเดียวกับหอกระจายข่าว หลักการทางานของเสี ยงตามสายก็เหมือนกันกับหอกระจายข่าว หรื อ
อาจดัดแปลงจากหอกระจายข่าว คือมีศูนย์กลางที่มีเครื่ องกระจายเสี ยงอยู่ที่หนึ่ ง จากนั้นก็จะมีการ
ต่อลาโพงเป็ นเครื อข่ ายไปทัว่ อาณาบริ เวณชุ มชน สาหรับระบบการกระจายข่าวสารก็ดาเนิ นการ
เช่นเดียวกับหอกระจายข่าวทุกประการ
ในแง่ของบทบาทของหอกระจายข่าว สามารถทาหน้าที่เช่นเดียวกับสื่ อมวลชนทัว่ ๆไป คือ
การให้ ข่ า วสาร การให้ ค วามรู้ การให้ ค วามบั น เทิ ง ตลอดจนการใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์บริ การและการค้าต่าง ๆ และเนื่องจากเป็ นสื่ อขนาดเล็กที่ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
จึงมีศกั ยภาพที่จะทาหน้าที่สาหรับการสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way communication) และใช้เป็ น
เครื่ องมือประสานงานระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน หรื อชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
สาหรับวิธีการกระจายเสี ยงนั้น มีหลายรู ปแบบ เช่น การจัดรายการสดของผูก้ ระจายเสี ยง
ตัวอย่างเช่น ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ กานัน นาข่าวของทางราชการมาอ่านประกาศให้ลูกบ้านทราบ หรื อ
การใช้วิธีก ารถ่ายทอดเสี ยงจากวิทยุ และวิธีการเปิ ดเทปบันทึ กเสี ยงจากวิทยุและวิธีการเปิ ดเทป
บันทึกเสี ยงผ่านไมโครโฟนให้ได้ยนิ ทั้งหมู่บา้ น
หอกระจายข่าวและเสี ยงตามสายอาจถื อได้ว่าเป็ นสื่ อที่ มีความส าคัญ มากต่อการพัฒนา
ชนบท เนื่องจากเป็ นแหล่งข่าวสาร 1 ใน 4 ที่พบจากการสารวจว่าประชาชนในชนบทใช้เป็ นแหล่ง
ติดตามข่าวสาร และแสวงหาความรู ้ คือ โทรทัศน์ วิทยุ เอกสารสิ่ งพิมพ์เฉพาะ และหอกระจายข่าว
และจากงานวิจยั หลายชิ้นจะพบอยูเ่ สมอว่า ในการติดตามข่าวสารเรื่ องการเมือง การแสวงหาความรู ้
ทางการเกษตร สาธารณสุ ขและอื่น ๆ ประชาชนจะอ้างถึงหอกระจายข่าวรวมอยู่ในแหล่งข่าวเสมอ
แต่ว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสื่ อมวลชนขนาดใหญ่ๆ เช่น โทรทัศน์และวิทยุแล้ว หอกระจายข่าวจะมี
ข้อเด่นเฉพาะตัวตรงที่ เป็ นสื่ อขนาดเล็กในชุ มชน ดังนั้น โอกาสที่ ประชาชนจะเข้ามามี ส่วนร่ วม
ตั้งแต่ระดับกาหนดความต้องการ ร่ วมการผลิต ร่ วมดาเนินการ ตลอดจนถึงร่ วมวางแผนการใช้งาน
ย่อมมีสูงกว่าสื่ อขนาดใหญ่ เช่น วิทยุและโทรทัศน์
สื่ อเสี ยงตามสายถูกใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านการเกษตร และการสาธารณสุ ข
เป็ นเบื้ องแรกจึ งมี ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับ ด้านนี้ เข้ามามี บ ทบาท โดยกองสุ ข ศึ ก ษา กระทรวง
สาธารณสุ ข (2543, หน้า 13-26) ได้ศึกษาและพบว่าการใช้งานสื่ อเสี ยงตามสายในประเทศไทย มี
การกระตุ้นให้ห มู่ บ ้านจัดตั้งระบบข้อมู ล ข่าวสารของตนเอง โดยผ่านการากระจายเสี ยงทางหอ
กระจายข่าวของหมู่บา้ นหนึ่ ง หรื อบางครั้งสองหมู่บา้ นรวมกัน โดยรวบรวมเงินซื้ ออุปกรณ์ ได้แก่
เครื่ องรับ วิท ยุ เครื่ องบัน ทึ ก เทป เครื่ องกระจายเสี ยง ที่ พูด เช่ น ไมโครโฟน สายอากาศ เงิน ทุ น
มักรวบรวมกันจากสภาตาบล วัด และจากแหล่งต่าง ๆ ในหมู่บา้ น
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เมื่ออุปกรณ์มีครบตามต้องการแล้ว ฝ่ ายสุ ขศึกษาในจังหวัดจะได้รับแจ้งให้จงั หวัด จะได้รับ
แจ้งให้ท ราบและมี การจัดที ม งาน โดยให้ผูน้ าในหมู่บ ้าน เจ้าอาวาส อาสาสมัครท้องถิ่ น และครู
เข้ารับ อบรมเพื่ อดูแลและใช้ งานอุ ปกรณ์ เหล่ านี้ ที ม ในหมู่ บา้ นเรี ยนรู ้ที่ จะผลิ ตโครงการผ่านสื่ อ
กระจายเสี ยง เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุ ขภาพและสวัสดิการ
รวมทั้งข้อมูลคร่ าว ๆ ที่น่าสนใจให้กบั ชุมชน ฝ่ ายสุขศึกษาประจาจังหวัด สอนทีมงานในหมู่บา้ นให้
ส่ งกระจายเสี ยง ข่าวสุ ขภาพ คู่มือสาหรับการอบรมมีการเขียนขึ้น และนามาจากหน่วยงานอื่น โดย
จะทาการฝึ กอบรม ตามเนื้ อหาวิชาการที่กาหนดไว้ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสาหรับการฝึ กอบรม
การช่วยเหลือประชาชนในหมู่บา้ น โดยการใช้ระบบหอกระจายข่าวในท้องถิ่ นตนเองให้มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ ในการกระจายข่ าวสาร ได้ช่ ว ยปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ งได้รั บ การพิ สู จน์ แ ล้ว ถึ ง
ผลส าเร็ จ ในปั จ จุ บ ัน หนึ่ งในสามของหมู่ บ้านประเทศไทย ประมาณ 20,000 แห่ ง มี ระบบหอ
กระจายข่าวตนเอง
ข้อดีและข้อเสี ยของสื่ อเสี ยงตามสาย
การใช้สื่อเสี ยงตามสายมีขอ้ ดี ดังนี้
1.สามารถครอบคลุ ม พื้ น ที่ เฉพาะเจาะจง ในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง (Mass coverage public
address) เพราะสื่ อ เสี ยงตามสายเป็ นสื่ อที่ มี ขอบเขตชัดเจนจึ งสามารถลงโฆษณาได้ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ระบบเสี ยงในพื้ นที่ มี ลกั ษณะโดดเด่ นตรงที่ มี ลาโพงขนาดใหญ่ ติดตั้งรอบทิ ศทางทั่ว
พื้นที่มีมิติของเสี ยงที่สมบูรณ์แบบ (สูง-กลาง-เบส)
3. สื่ อโฆษณาที่ผ่านระบบเสี ยงตามสายเป็ นสื่ อเฉพาะพื้นที่ เน้นสถานที่ที่เป็ นแหล่งการค้า
ขนาดใหญ่ มีกลุ่มเป้ าหมายจานวนมากจึงสามารถเข้าถึง (Reach) กลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ชดั เจน และทัว่ ถึง
4. มีความถี่และต่อเนื่ องในการรับสารจากโฆษณาสู ง (High frequency) เนื่ องจากเป็ นสื่ อ
กระจายเสี ยงความถี่ในการรับฟั งโฆษณาแบบวนไปวนมาสู ง ทาให้ผูร้ ับสารเกิดการฟั งซ้ า และไม่
สามารถเปลี่ยนช่องรับสารหรื อคลื่นหนีได้อย่างวิทยุและจานวนผูฟ้ ังที่จบั ต้องได้คิดเป็ นค่าเฉลี่ยต่อ
หัวมากกว่าสื่ อวิทยุที่ไม่สามารถวัดจานวนคนฟังได้ชดั เจน
5. อัตราค่าซื้ อสื่ อโฆษณาอยู่ในอัตราต่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสื่ อกระจายเสี ยงและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผูร้ ับสารได้มาก
6.มี จุดจูงใจ เพราะสื่ อโฆษณาผ่านสี ยงตามสายอยู่ในพื้ นที่ ที่เป็ นแหล่งการค้าปลี กขนาด
ใหญ่ จึงเป็ นช่องทางสาหรับนักโฆษณาที่ตอ้ งเลือกลงสื่ อโฆษณาที่มีสินค้าอยู่ในพื้นที่ขาย เพื่อเป็ น
การจูงใจและให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้อ ณ จุดขายได้ง่าย อย่างทันทีทนั ใด
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7. ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างสื่ อประเภทเดียวกันและทั้งผูล้ งโฆษณา เนื่ องจาก
เป็ นสื่ อที่ใหม่ในวงการสื่ อและยังมีผแู ้ ข่งขันน้อย
8. ผูท้ ี่อยู่ในพื้นที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าสามารถรับฟั งทั้งความบันเทิง เพลง ข่าว นอกเหนื อจาก
โฆษณาทาให้ผอ่ นคลายและไม่เบื่อระหว่างการเลือกซื้อสิ นค้า
9. ผูโ้ ฆษณาสามารลงโฆษณาส่ งเสริ มการขาย ทั้งลดแลกแจก แถม โดยผ่านสื่ อเสี ยงตาม
สายได้อย่างสะดวกสบาย
ข้อเสี ยของสื่ อเสี ยงตามสาย มีดงั นี้ (ธัชมล ศรี แก่นจันทร์, 2544,หน้า 132)
1. เป็ นสื่ อ ที่ มี ล ัก ษณะการโฆษณาแบบทางอากาศ คื อ ค าโฆษณาจะท าให้ ผูร้ ั บ สารไม่
สามารถจดจาได้ทนั ทีทนั ใด ต่างจากสื่ อประเภทอื่น ๆ ที่มีภาพและอักษร จึงอาจทาให้ผูร้ ับสารลืม
ข้อความสารทางโฆษณาได้ง่าย
2. ผูบ้ ริ โภคขาดสมาธิในการจดจาสารและฟังโฆษณา เนื่องจากช่วงเวลาที่มีการเปิ ดโฆษณา
เป็ นช่วงเวลาที่ผรู ้ ับสารกาลังมีสมาธิจดจ่อต่อสิ นค้า จึงไม่ได้เกิดการฟังหรื อเปิ ดรับสารอย่างเต็มที่
3. สื่ อโฆษณาทุกวันนี้ มีความหลากหลาย กิจวัตรประจาวันของทุกคนจึงหนีสื่อโฆษณาไม่
พ้น ทุกวันนี้ เราบริ โภคสื่ อโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงอาจเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ผูร้ ับสารจะไม่
สนใจฟังสื่ อเสี ยงตามสาย ปิ ดการรับสื่ อโดยการเดินหนีออกจากสื่ อโฆษณาผ่านเสี ยงตามสายทันที

ข้ อมูลทั่วไปของศูนย์บริการนักท่ องเที่ยวชายหาดบางแสน
เทศบาลเมื องแสนสุ ข ได้รับ การยกฐานะจาก สุ ข าภิ บ าลแสนสุ ข ขึ้ นเป็ นเทศบาลตาบล
แสนสุ ข เมื่ อวันที่ 26 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2531 พร้อมกันนี้ ได้ขยาย พื้ นที่ ความรับผิดชอบจาก12.5
ตารางกิโลเมตร (15 หมู่บา้ น) เป็ น 20.268 ตารางกิโลเมตร (20 หมู่บา้ น) ด้วยศักยภาพของท้องถิ่น
และผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ สร้างความเจริ ญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ ว
และในปี พ.ศ. 2536 เทศบาลฯ จึ งได้รั บ งบประมาณสนับ สนุ น จากหน่ ว ยราชการต่ าง ๆ เป็ น
จานวนมาก เช่น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด, กรมการปกครอง ฯลฯ ซึ่ งเทศบาลฯ ได้นางบสนับสนุ นเหล่านั้นมาใช้ในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จนปั จจุบนั เทศบาลฯได้รับการยกระดับขึ้นเป็ นเทศบาลเมืองแสนสุ ข เมื่อวันที่
27 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และยึดหลักการบริ หารที่เด่นชัด คือ “เทศบาลเมืองแสนสุ ข ต้องเป็ นเมืองที่
น่ าอยู่ ควบคู่กบั การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน มีแหล่งท่องเที่ ยวที่ สะอาด
สวยงาม เป็ นที่รู้จกั ระดับสากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริ ญรุ่ งเรื อง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
ตลอดไป” (เทศบาลเมืองแสนสุ ข , 2563) พัฒนาการของชุมชนในท้องถิ่นก่อนปี พ.ศ. 2486 ชุมชน
ต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองแสนสุ ข ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ของคนภายนอก ชุมชนเขาสามมุขเป็ นชุมชนเล็ก ๆ
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ในรัช สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี บา้ นเรื อนเพี ยง 3-4 หลัง เป็ นชุมชนที่ ประกอบอาชี พ
ทางการประมง เขาสามมุขในสมัยนั้น มีลกั ษณะคล้ายเกาะริ มฝั่งทะเล ตอนกลางเขา เป็ นป่ าดงดิบ
เชิ ง เขาเป็ นป่ าแสม ป่ าโกงกาง ชายฝั่ ง ทะเลมี ลิ ง และงู ชุ ก ชุ ม มาก ตรงหั ว เขาด้ า นตะวัน ตก
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านใกล้เคียงนับถือคือ “เจ้าแม่สามมุข” ชุมชนเขาสามมุขหนาแน่ น และเจริ ญ
ขึ้นเมื่อ จอมพล ป.พิบูลสงคราม มาสร้างบ้านพักตากอากาศขึ้นทางด้านตะวันตกของเขา ประมาณปี
พ.ศ. 2486-2488 นอกจากนั้น ยังสร้ างบ้านรั บ รองของรั ฐบาล เพื่ อใช้รับ รองบุ ค คลส าคัญ และ
อาคันตุกะจากต่างประเทศ ตลอดจนที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2536 เทศบาลฯได้จดั ทา
โครงการนาร่ องในการพัฒ นาเขาสามมุข ให้เป็ นจุดท่องเที่ ยวที่ ส าคัญ และได้พ ฒ
ั นาต่อเนื่ องมา
จนถึ งปั จจุ บ ัน และจะยังคงดาเนิ น ต่ อไปในอนาคต โดยเริ่ ม ต้น พัฒ นาพื้ น ที่ ด้านตะวัน ออกของ
เขาสามมุข ช่ วงต่อจากศาลเจ้าแม่ ส ามมุขจีนไปทางใต้ แล้วพัฒ นาเชื่ อมต่อรอบเขาสามมุขไปยัง
แหลมแท่น รวมถึงชายทะเลบางแสนตลอดแนว และถนนทางไปอ่างศิลา พร้อมทั้งทาการปรับปรุ ง
พื้ นที่ ริม ทะเลแหลมแท่ น ปรั บ ปรุ งสภาพภู มิ ท ัศ น์ ท้ งั บริ เวณแหลมแท่ น และเขาสามมุ ข รวมถึ ง
ชายหาดบางแสนเพื่อให้มีท้ งั สถานที่ พกั ผ่อน ชมทัศนี ยภาพ เพื่อนันทนาการ รวมทั้งมีการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สวนสุขภาพ และสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก และอาหาร
ชายหาดบางแสน
อยู่ท างตอนใต้ข องชุ ม ชนแหลมแท่ น เป็ นหาดทรายที่ มี ค วามลาดชัน น้ อ ย ยาวจาก
แหลมแท่ นไปจรดเขตบางพระ มีความยาวประมาณ 5 กม. ซึ่ งเป็ นที่ นิยมที่ สุ ดของนักท่องเที่ ยว
เรื่ อ ยมา ในช่ ว งที่ ป ระเทศไทยเกิ ด ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ช่ ว งที่ น้ า มัน ขึ้ น ราคา และปั ญ หาเศรษฐกิ จ
หลายครอบครัวที่แต่เดิ มมีอาชี พทาการประมงได้เปลี่ยนไปทากิจการต่าง ๆ เช่ น โรงแรม รวมทั้ง
หมู่บา้ นจัดสรร จนถึงปั จจุบนั ชายหาดบางแสนได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว บริ เวณชายหาด
ได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ มีการวางแผนที่ชดั เจน โดยเทศบาลเมืองแสนสุ ขได้กาหนดให้เป็ น
เมืองท่องเที่ยว ได้เข้าไปจัดระเบียบการใช้พ้ืนที่ ในการพัฒนาช่วงเริ่ มแรก ทางเทศบาลฯได้ทาการ
ย้ายชุ ม ชนสลัม ออกจากพื้ น ที่ ช ายหาดบางแสนและได้จัด ซื้ อที่ อ ยู่อ าศัย ให้ แ ก่ ชุ ม ชนสลัม ใหม่
หลังจากนั้นได้กาหนดพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ น พื้นที่เพื่อการผักผ่อน การเล่นน้ าทะเล การเล่นกีฬา
และกิจกรรมทางน้ า พื้นที่สาหรับจาหน่ายของที่ระลึก พื้นที่สาหรับขายอาหาร ทางเดินเท้า ทางเดิน
รถจักรยาน ที่จอดรถ รวมทั้งการรักษาความสะอาด การพัฒนาและรณรงค์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม การ
รัก ษาความปลอดภัย ฯลฯ มี ก ารจัดกลุ่ มผู ้ป ระกอบการ จากนั้น ได้ป รั บ ปรุ ง สภาพภู มิ ท ัศ น์ ข อง
ชายหาดบางแสน โดยปลูกต้นมะพร้าวตลอดแนวชายหาดบางแสน จนเป็ นเอกลักษณ์ของชายหาด
บางแสน เพื่อให้เป็ นที่น่าดึงดูดใจแก่นกั ท่องเที่ยว ชายหาดบางแสนจึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุ ขอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งทางเทศบาลเมืองแสนสุ ขได้
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มีการจัดตั้งศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและทา
กิจกรรมต่าง ๆ บริ เวณชายหาดบางแสน โดยศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนตั้งอยู่ บริ เวณ
ถนนบางแสนสาย 1 ติดกับโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท อยู่ระหว่างระหว่างซอย 1 และซอย 3 มีพ้ืนที่
รับผิดชอบตลอดชายหาดบางแสน 2.8 กิโลเมตร
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
เป็ นสถานที่ให้บริ การประชาชน นักท่องเที่ยว และผูป้ ระกอบการ ภายใต้การกากับดูแล
ของเทศบาลเมื องแสนสุ ข สังกัดกองวิชาการและแผนงาน มี ก ารให้บริ การประชาสัมพัน ธ์และ
ช่วยเหลื อทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การท่ องเที่ ยว การดู แลรั ก ษาความปลอดภัยแก่ นักท่ องเที่ ย ว มี หน่ วยปฐมพยาบาลนักท่ องเที่ ย ว
เบื้องต้น มีเจ้าหน้าที่รับเรื่ องราวและแก้ไขปั ญหาระหว่างนักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการ การไม่ได้
รับความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ อานวยความสะดวกพื้นฐานแก่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูส้ ัญจรไปมา
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจและมีความมัน่ ใจว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่าง
ทัว่ ถึง ทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
หน่ วยงานที่ดาเนิ นงานภายในศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน มี ท้ งั หน่ วยงาน
ภายในเทศบาล และหน่วยงานภายนอกเทศบาล ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ปฏิบตั ิหน้าที่ประจาศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
ชายหาดบางแสน เป็ นผูค้ วบคุ ม ดู แล อาคาร สถานที่ ประสานงานหน่ วยงานภายในศูน ย์ และ
ให้บริ การ ประชาชน นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการ ประจาการวันจันทร์ – ศุกร์ จานวน 1 คน /วัน
เสาร์ - อาทิตย์ จานวน 2 คน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 3 คน
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ เกี่ ยวกับการรั บเรื่ องร้องเรี ยน การขออนุ ญาตติ ดตั้งป้ าย
โฆษณาในที่หรื อทางสาธารณะ การชาระค่าปรับในกรณี ผูป้ ระกอบการละเมิด และการอนุญาตใช้
สถานที่ ขออนุ ญ าตใช้เสี ย ง การตรวจสอบการจัดระเบี ยบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง
กิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ และระวังเหตุราคาญ เจ้าหน้าที่มีท้ งั หมด 30
คน ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบตั ิหน้าที่ตามเวรประจาการ
3. เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ปฐมพยาบาลเบื้ องต้น กรณี ที่
ประชาชน นักท่องเที่ยว และผูป้ ระกอบการได้รับบาดเจ็บ ประจาการจานวน 1 คน
4. ชมรมกูช้ ี พทางทะเลฉลามขาว ปฏิบตั ิหน้าที่ในการช่วยเหลือ ประชาชน นักท่องเที่ยว
และผูป้ ระกอบการบริ เวณชายหาดบางแสนในด้านต่าง ๆตามที่ร้องขอ อาสาสมัครจานวน 15 คน

27
5. เจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่ า งชาติ ท างด้า นข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว และช่ ว ยประสานงานด้ า นต่ า ง ๆ ตามที่
นักท่องเที่ยวร้องขอ ประจาการจานวน 2 คน
6. ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว มี ห น้าที่ ห ลัก ในการดู แ ลความปลอดภัย ของนัก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีความสุขและรู้สึกปลอดภัย ประจาการจานวน 3 คน
ซึ่ ง ศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ องเที่ ยวชายหาดบางแสน ถื อ เป็ นจุ ดที่ ให้บ ริ ก ารเพื่ อรองรั บ และช่ วยเหลื อ
ประชาชน นักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการในด้านต่าง ๆ มีลกั ษณะการทางานดังต่อไปนี้
1. ด้านสถานที่/ สิ่ งอานวยความสะดวก
1.1 อานวยความสะดวกด้านการดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยใน
พื้ นที่ โดยการให้ บ ริ ก ารด้านความปลอดภัยแก่ นักท่ องเที่ ยว ในทุ ก ๆ วัน จะมี ก ารเดิ นตรวจตรา
สอดส่ องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เกิดเหตุหรื อเกิดปั ญหา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่ วยงาน
ของตารวจท่องเที่ ยว ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือนักท่องเที่ ยว เจ้าหน้าที่ อาสา ที่จะร่ วมเดินตรวจ
ความปลอดภัย ณ หาดบางแสน ซึ่ งปั ญหาที่พบบ่อยครั้ง คือ เหตุการณ์สิ่งของมีค่าหายหรื อปั ญหา
การทะเลาะวิวาท
1.2 เป็ นสถานที่ไว้เพื่อจัดกิจกรรมและเป็ นพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ ยวได้ร่วมทากิ จกรรม
ต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองแสนสุ ขและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จดั ขึ้น อาทิ โครงการเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล
โดยการเก็บขยะบริ เวณชายหาดบางแสน เป็ นต้น
1.3 อ านวยความสะดวกด้ า นสถานที่ จ อดรถ โดยประกาศเสี ยงตามสายเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงสถานที่จอดรถและเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นในวันหยุดยาว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น นักท่องเที่ยวจอดรถซ้อนคันจนทาให้นกั ท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ไม่สามารถ
นารถออกจากที่จอดรถ
2. ด้านคุณภาพการให้บริ การในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
2.1 บริ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการรับเรื่ องราวร้องเรี ยน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการให้บริ การจากทางร้านค้า ผูป้ ระกอบการ การร้องเรี ยนเรื่ องปั ญหา
จากเรื่ องอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็ นต้น
2.2 บริ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้านประสานงานตามหาญาติ และเด็กที่พลัดหลง ซึ่ ง
บ่อยครั้งนักท่องเที่ยวมักจะมาจากต่างจังหวัดและมาจากต่างถิ่นจึงไม่ค่อยมีความคุน้ เคยในพื้นที่และ
ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็ นหาดทรายและมีเตียงผ้าใบเหมือนกันทัว่ ทั้งบริ เวณ จึงทาให้เกิดการพลัดหลงที่
บ่อยครั้ง
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2.3 บริ การช่วยเหลือปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวเบื้องต้น โดยการรักษาบาดแผลเบื้องต้น
ที่เกิดจากอุบตั ิเหตุเล็ก ๆ น้อยเช่น แผลถลอก แผลจากการถูกพิษแมงกะพรุ น ซึ่ งหากเกิดอันตราย
หรื อบาดเจ็บ สาหัส ทางศูนย์บ ริ ก ารนักท่องเที่ ยวชายหาดบางแสนจะมี การประสานงานไปทาง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อนานักท่องเที่ยวได้รับการบาดเจ็บดังกล่าวมาส่ งไปรักษาตัวต่อที่
โรงพยาบาล
3. ด้านข้อมูลการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
3.1 ข้อมู ลการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การระวังภัยจากการ
ท่องเที่ ยว และระเบี ยบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ มาเที่ ยวบริ เวณชายหาด การ
สื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทัว่ ไปและการระวังภัยจากการท่องเที่ยว เช่น
การรักษาของมีค่าหรื อทรัพย์สินมีค่า การระวังภัยเกี่ ยวกับการเล่นน้ านอกเขตพื้นที่ที่จดั ไว้ การลง
เล่นน้ าขณะมึ นเมาจากการดื่ มสุ รา และการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดสาหรับผูป้ กครองที่ มีเด็ก
หรื อบุตรหลานมาด้วย การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริ เวณชายหาด เช่ นการรักษาความสะอาดบริ เวณชายหาด การรณรงค์ดา้ น
การงดสูบบุหรี่ บนพื้นที่ชายหาดบางแสน และการสูบบุหรี่ ในที่ที่ทางเทศบาลฯได้กาหนดไว้ และใน
ด้านข้อมู ลเกี่ยวกับ ท่ องเที่ ยวทางศูนย์บริ ก ารนัก ท่องเที่ ยวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยว
บริ เวณหาดบางแสน เช่น สถานที่พกั ร้ านอาหาร จุดชมวิวและอื่น ๆ โดยเป็ นการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีดา้ นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
การเปิ ดให้บริ การ
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน เปิ ดให้บริ การทุกวัน ดังนี้
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) : เปิ ดให้บริ การ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ (นอกเวลาราชการ) : เปิ ดให้บริ การ เวลา 16.30 – 18.31 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : เปิ ดให้บริ การ เวลา 08.30 – 20.30 น.
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงสถานที่ต้ งั ของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน และพื้นที่ในเขตดูแล
ทั้งหมดของเทศบาลเมืองแสนสุ ข

30

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงรายละเอียดงานติดตั้งระบบเสี ยงตามสายเทศบาลเมืองแสนสุ ข
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ภาพที่ 4 ไดอะแกรมระบบเสี ยงตามสายเทศบาลเมืองแสนสุข
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ภาพที่ 5 เสาลาโพงเสี ยงตามสายเทศบาลเมืองแสนสุข
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ธุวานันท์ สุขโชค (2563) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจจากการได้รับบริ การของศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยจาแนก
ตาม เพศอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน จากการคานวณโดยใช้
สูตรของ Yamane(1954) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน ก ารท ด ส อ บ t-test แ ล ะ วิ เค ราะ ห์ ค่ าค วาม แ ป รป รว น ท างเดี ย ว
(One-way ANOVA) และใช้ LSD เพื่ อทดสอบว่าตัวแปรคู่ใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางระดับสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิ จัย พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การได้รั บ บริ ก ารของศู น ย์บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่ อการใช้บริ การของ
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ
รายได้เฉลี่ยที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริ การของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบาง
แสนจังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภูริชา ฉวีวรรณ (2563) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การด้านการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครและ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลท่าไม้จาแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่าน
ทางบอร์ ดประชาสั ม พัน ธ์ ความถี่ ในการรับ รู้ข่าวสารผ่านเสี ย งตามสายและความถี่ ในการรั บ รู้
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ โดยการศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไม้จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบสุ่ มอย่ า งง่ า ย (Simple random sampling) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที(t-Test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ดี ม าก เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่ ป ระชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ามี คุ ณ ภาพการ
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ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมากที่สุด เป็ นอันดับหนึ่ งคือ ด้านช่องทางเสี ยงตามสายรองลงมาคือ
ด้านสาร ด้านผูส้ ่ งสาร ด้านผูร้ ับสาร ด้านช่องทางเว็บไซต์ (ภาพกิจกรรม/ ข่าวประชาสัมพันธ์) และ
อันดับสุ ดท้ายคือ ด้านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไม้อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าประชาชนที่มีเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร
ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านเสี ยงตามสายและความถี่ในการรับรู้
ข่ า วสารผ่านทางเว็บ ไซด์ต่า งกัน มี ความคิ ดเห็ น ต่ อการให้ บ ริ ก ารด้านการประชาสั ม พัน ธ์ข อง
องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าไม้แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ.05
สุ เมธ เมฆาวณิ ช ย์ (2562) ได้ศึ ก ษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บ ริ ก ารของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่ งขวาง อาเภอพนัส นิ คม จังหวัดชลบุรี การศึก ษามีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขวาง
อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรีและเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ การ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขวาง อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี จาแนกเพศ อายุ สถานภาพ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้แ ละระยะเวลาที่ อ าศัย อยู่ในท้องถิ่ น กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ
ประชากรในเขตต าบลทุ่ ง ขวาง อาเภอพนัส นิ ค มที่ มาใช้บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
ทุ่งขวางในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จานวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบไม่
อาศัยความน่ าจะเป็ น (Nonprobability sampling) โดยเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental
sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ค านวณหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ค่ า สถิ ติ t-Test และค่ า สถิ ติ F-test ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนมี ค วาม
พึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขวางประกอบด้วยด้านการให้บริ การ
อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริ การ
อย่างต่อเนื่ องและด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ความพึ งพอใจต่อการให้บ ริ การของประชาชนจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึก ษา อาชี พ
รายได้และระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในท้องถิ่ น พบว่าประชาชนต่างมี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิต
สิ ท ธิ ศ ักดิ์ นิ ติวุฒิ วรรัก ษ์ (2562) ได้ศึ กษาการศึก ษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของประชาชน
ผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิ คม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับ ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การของส านัก งานที่ ดินจังหวัดชลบุรี
สาขาพนัส นิ ค ม และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
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สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิ คม โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนผูม้ าใช้บริ การ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม จานวน 385
คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค านวณเป็ นค่ าร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-Test และ One–way
ANOVA และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการ LSD
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของ
สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการทาให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิดความเชื่อมัน่ (Assurance) รองลงมา
คือ ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ด้านการเอาใจใส่ ต่อผูม้ า
ใช้บ ริ ก าร (Empathy) และด้านความตั้ง ใจในการให้ บ ริ ก ารด้ว ยความรวดเร็ ว (Responsiveness)
ตามลาดับ
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับความพึ งพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อการ
ให้บ ริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิ คม จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า
การศึกษา อายุ อาชีพ รายได้ จานวนครั้งที่เคยมาติดต่อใช้บริ การ และเรื่ องที่มาใช้บริ การ ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนเพศ และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ของ
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
จิตเจริ ญ ศรขวัญ (2561) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การงาน
นาชมพิพิธภัณฑ์ ปี งบประมาณ 2561 สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่ หั ว (องค์ ก ารมหาชน) การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ ั บ บริ การที่ มีต่อการให้บ ริ ก ารงานบริ การนาชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้ บ ริ ก าร ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของส านัก งานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย
รวมทั้ง ศึ ก ษาปั ญ หา ข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆของผู ้รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ ผูร้ ับบริ การหรื อประชาชนที่ติดต่อขอรับบริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ ของ
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สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน) จานวน
3,555 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ Independent samples t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1. ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ของ
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุ ม ธานี พบว่า ผูร้ ับบริ ก ารหรื อประชาชนที่ ติดต่อขอรับบริ ก ารงานนาชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ข องส านั ก งานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เกษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว
(องค์ก ารมหาชน ) มีค วามพึ งพอใจต่อการให้บริ การงานบริ การนาชมพิ พิ ธภัณ ฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 90.00 โดยเรี ย งตามล าดับ ร้ อยละของระดับ ความพึ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การดังนี้ 1. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด
คิดเป็ น ร้อยละ 90.60 2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 90.40 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 89.00 2. ผลการเปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความพึ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ ผูร้ ับบริ การที่มีที่อยู่อาศัยต่ างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในภาพรวมผลการเปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความพึ งพอใจของผู ้รับ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การ
ให้บริ การงาน บริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ผูร้ ับบริ การที่มีเขตที่
อยู่อาศัยต่างกันมีความ พึงพอใจต่อการให้บริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มี
ต่อการให้บริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การที่มีเขตที่อยู่
อาศัยต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การงานบริ การ นาชมพิพิธภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน ผลการ
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยระดับ ความพึ งพอใจของผูร้ ับบริ การที่ มี ต่อการ ให้บริ ก ารงานบริ การนาชม
พิพิธภัณฑ์ดา้ นสิ่ งอานวยความสะดวก ผูร้ ับบริ การที่มีเขตที่อยู่อาศัยต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การงานบริ การนาชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุ วดี ทิ พย์ภวังค์ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อและความพึ งพอใจที่ มีต่อการ
สื่ อสารภายในองค์ ก รของพนั ก งานและลู ก จ้า งส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐบาล การวิ จัย มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อภายในองค์กร ความพึ งพอใจของพนักงานและ
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ลูกจ้างส านักงานสลากกิ นแบ่งรัฐบาลที่ มีต่อช่ องทางและสาร การสื่ อสารภายในองค์กร รวมทั้ง
ศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ศึกษาความพึงพอใจที่มี
ต่อช่องทางและสาร รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อกับความพึงพอใจที่
มีต่อช่องทางและสาร โดยใช้การวิจยั เชิ ง สารวจ เก็บข้อมูลจากประชากรเป้ าหมาย มุ่งเน้นกลุ่ม
ประชากร คือ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิ บตั ิงานในสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบ ด้วย
พนัก งานและลู ก จ้างที่ ป ฏิ บ ัติงานในหน่ วยงานส านัก งาน (สนามบิ น น้ า) และที่ ส านัก การพิ ม พ์
(เอกมัย) รวมจานวน 210 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า พนักงานและลูกจ้างมีการเปิ ดรับสื่ อภายใน
องค์กรผ่านช่องทางเสี ยงตามสายและกระดานข่าวในระบบอินทราเน็ต (Intranet) Hello มากที่สุด
โดยข่ าวสารที่เปิ ดรับเป็ นข่าวสารเกี่ยวกับพนัก งาน และโดยรวมพนักงานและลูก จ้างสานัก งาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล มีความพึงพอใจต่อกระดานข่าวในระบบอินทราเน็ต (Intranet) Hello มากที่สุด
โดยพึ งพอใจข่ าวสารเกี่ ย วกับ พนัก งานมากที่ สุ ด ส าหรับ การทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั พบว่า
ลักษณะทางประชากร ในด้านอายุ และ ระดับตาแหน่งงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
ประเภทช่องทางไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้าน เพศ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อประเภท
ช่องทางแตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมากกว่าเพศชาย สถานที่ทางานที่
แตกต่างกัน จะมี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรับ สื่ อประเภทช่ องทางและสาร แตกต่างกัน โดยผูท้ ี่ ท างาน
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ า) จะมีการเปิ ดรับสื่ อมากกว่าผูท้ ี่ทางานสานักการพิมพ์
(เอกมัย ) ด้านความพึ งพอใจ พบว่า ลัก ษณะทางประชากร ในด้านเพศ อายุ ระดับ ตาแหน่ งงาน
แตกต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางและสารไม่แตกต่างกัน ยกเว้น สถานที่ทางานที่แตกต่าง
กันมีความพึงพอใจต่อช่องทางและสารแตกต่างกัน โดยผูท้ ี่ทางานสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(สนามบินน้ า) จะมีความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางและสารมากกว่าผูท้ ี่ทางานสานักการพิมพ์ (เอกมัย)
และพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจที่มีต่อการสื่ อสาร ภายในองค์กรด้าน
ลักษณะของช่องทางและสาร
เลิศนริ นทร์ เกิดผล (2561) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริ การสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชน ที่มีต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามตัวแปร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมื องอ่างศิลา
โดยผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่าง
ศิล า จานวน 395 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage)
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ค่ า เฉลี่ ย (%) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่ า ที (t-Test) การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (One - way ANOVA) โดยก าหนดค่ านั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และ
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ดว้ ย วิธี LSD (Least significant difference test)
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมือง
อ่างศิลา จังหวัดชลบุ รี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึ งพอใจด้านสาธารณู ปโภคเป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ ด้านทะเบียนราษฎร์ ด้านสาธารณสุ ข และด้านการศึกษาตามลาดับ ผลการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชน จาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดื อน พบว่าประชาชนมี ความพึ งพอใจต่อบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลเมื องอ่างศิ ล า
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันตามเพศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันตามระดับการศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนมี ความพึ งพอใจต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมือง
อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันตามอาชีพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมื องอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันตามรายได้ต่อ
เดือนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิชชุ ใจตรง (2559) ศึกษาเรื่ อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนิ นงานสื่ อสารผ่าน
ทางหอ กระจายข่าวของเทศบาลตาบลแสลง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานสื่ อสารผ่านทางหอกระจายข่าวของเทศบาลตาบล
แสลง อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด จัน ทบุ รี และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การ
ดาเนิ นงานสื่ อสารผ่านทาง หอกระจายข่าว ของเทศบาลตาบลแสลง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โดยจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชี พและ รายได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย 𝑥̅ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่ าที่ (t-Test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ค่า Brown-forsythe และค่า Welch
โดยกาหนดระดับ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 60.53 มีอายุ
51 ปี ขึ้นไปมากที่ สุดคิดเป็ นร้อยละ 35.01 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ
51.04 ประกอบอาชี พ เกษตรกรมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.01 มี รายได้ 20,001 บาทขึ้ น ไป
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 61.72 ประชาชนมีความคิดเห็นว่าในภาพรวมมีการดาเนินงานสื่ อสารผ่าน
ทางหอกระจายข่าว อยู่ในระดับดีมากที่สุ ด เมื่อพิจารณาเป็ นเรื่ องการดาเนิ นงานสื่ อสารผ่านทาง
หอกระจายข่าวพบว่าอันดับแรกได้แก่ เทศบาลตาบลแสลง ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารและมี
ระบบให้ประชาชนเข้าถึงและรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ รองลงมาคือ การก่อสร้าง ระบบหอกระจายข่าว
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มีความครอบคลุม ประชาชนสามารถได้ยนิ ชัดเจน และลาดับสุ ดท้าย ได้แก่เสี ยงที่ท่านได้รับฟังจาก
หอกระจายข่าวชัดเจนดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศระดับการศึกษาอาชี พ
และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนิ นงานสื่ อสารผ่านทางหอกระจายข่าวไม่แตกต่างกัน
ส่ วนประชาชนที่ มี อายุต่างกัน มี ค วามคิดเห็ นต่อการดาเนิ นงานสื่ อสารผ่านทางหอกระจายข่าว
แตกต่างกัน
ปัทมาพร ส้มไทย (2558) การวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับสื่ อ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
สื่ อประชาสั ม พัน ธ์ ภายในองค์ก รของบุ ค ลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ”
มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาการเปิ ดรับสื่ อ ความคาดหวัง ความพึ งพอใจ ที่ มี ต่อการสื่ อสารภายใน
องค์ก ร ตลอดจนความสั ม พัน ธ์ข องระหว่างความคาดหวังพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ และความ
พึงพอใจจากการเปิ ดรับสื่ อภายในองค์กร การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
โดยการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่ ศึก ษาคือ บุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 230 คน สาหรับการข้อมูลทางสถิติ ใช้การ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณา ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สาหรับสถิติเชิงอนุมาณ
ที่ ใช้ ใ น การท ดส อบ ส มม ติ ฐ าน การวิ จั ย คื อ การวิ เ คราะห์ ความแป รป รวน ท างเดี ย ว
(One-way ANOVA) โดยใช้ F-test และใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สั น (Pearson’s product moment correlation coefficient) โ ด ย ใ ช้ ค่ า ส ถิ ติ t เพื่ อ วิ เค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 70 และเป็ น
เพศชาย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ 31-40 ปี จานวน 162 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.8 โดยเป็ นเป็ นบุคลากรสายวิชาการ จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5 บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 110 คิดเป็ นร้อยละ 47.8 และมีอายุงาน 1 -5 ปี จานวน 84 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.5 โดยกลุ่ม ตัวอย่ างมี ก ารเปิ ดรับ ข้อมูล ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ภายในองค์ก ร
ประเภทป้ ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.66 ส่ วนสื่ อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรประเภทจดหมายข่าวแพทย์โดมมีการเปิ ดรับน้อยที่สุดคิด เป็ นคิดเป็ นร้อยละ 2.59
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 3.85 โดยมี ค วามคาดหวัง ด้า นการได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารมากที่ สุ ด ความคาดหวัง ด้า น
ปฏิสัมพันธ์กบั สังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และมีความคาดหวังด้านการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่
บุ ค คล โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.70 ด้ า นความพึ ง พอใจที่ ไ ด้ รั บ ข่ า วสารจากการเปิ ดรั บ สื่ อ

40
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ความพึงพอใจ
ด้า นปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ สั ง คม กลุ่ม ตัวอย่างมี ค วามพึ งพอใจระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.64 ความ
พึงพอใจด้านการสร้างความมีอตั ลักษณ์ให้แก่บุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการ
เปิ ดรับ ข่าวสารของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังจากการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สาหรับด้านปฏิสัมพันธ์กบั สังคมและ
ด้านการสร้างความมีอตั ลักษณ์ให้แก่บุคคล พบว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั
ความคาดหวัง จากการเปิ ดรับ สื่ อประชาสัมพัน ธ์ภายในองค์ก รของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ยัง พบว่า การพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สารผ่ านสื่ อภายในองค์ก รมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อสื่ อภายในองค์กรในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านปฏิสัมพันธ์กบั สังคม ด้านการสร้างความมีอตั ลักษณ์ให้แก่บุคคล
ประสิ ทธิ์ หวังมีอาจ (2557) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงาน
เสี ยงตาม ส ายของชุ ม ชน สุ เห ร่ าท รายกองดิ น กรณี ศึ ก ษ าชุ ม ชน สุ เห ร่ าท รายกองดิ น
(กามาลุล้ อิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพ
การดาเนิ น งานเสี ย งตามสายของชุ ม ชนสุ เหร่ า ทรายกองดิ น (กามาลุ้ล อิ ส ลาม) 2. เพื่ อส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน เสี ยงตามสายของชุมชน สุ เหร่ าทรายกองดิน (กามาลุล้ อิสลาม) และ
3) เพื่อประเมินผลการส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการ ดาเนินงานเสี ยงตามสายของชุมชนสุเหร่ าทรายกอง
ดิน (กามาลุล้ อิส ลาม) กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในชุมชนสุ เหร่ าทรายกองดิน (กามาลอิส ลาม)
จานวน 230 คน นักจัดรายการเสี ยงตามสายจานวน 10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 240 คน ได้มา
โดยการสุ่ มแบบอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ไม่มีโครงสร้าง
แบบสอบถามการดาเนิ นงานเสี ยงตามสาย แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อยโครงการฝึ กอบรม และ
โครงการศึกษาดูงาน
ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นงานเสี ยงตามสายก่อนการส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ รับ ฟั ง เสี ย งตามสายเป็ นประจา โดยมี ค วามชัด เจนของการรับ ฟั ง เสี ย ง
ตามสาย ปานกลางช่วงเวลาในการรับฟั ง เสี ยงตามสายคือ 08.00-08.15 น. วันเสาร์ อาทิตย์ รับฟั ง
ช่วงเวลา 17.00-18.00 น. หัวข้อที่ ชอบฟั งคือข่าวท้องถิ่น รู ปแบบรายการที่ ชอบมากที่สุด คือข่าว
โดยเฉพาะ ข่าวสารสุ ขภาพ โดยมีความพึงพอใจในการสั่งฟั งเสี ยงตามสายก่อนการใช้ยุทธศาสตร์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 หลังการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การด าเนิ น งานเสี ย งตามสายของสุ เหร่ า ทรายกองดิ น (กามาลุ้ล อิ ส ลาม) โดยการสั ม ภาษณ์
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นักจัดรายการ การประชุมกลุ่มย่อย การฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน เพื่อนามาใช้ในการส่ งเสริ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการดาเนิ นงานเสี ยงตามสาย ได้มีก ารส่ งเสริ มการดาเนิ นงานในเรื่ อง การปรั บผัง
รายการเสี ยงตามสายที่ได้เพิ่มรายการข่าวสารสุ ขภาพในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.ของทุกวัน และ
รายการข่าวและข่าวท้องถิ่น ในช่วงเวลา 16.00 – 17.50 น.ของทุกวัน ตามข้อเสนอแนะของผูฟ้ ังหลัง
การปรับผังรายการ และได้ทดลองจัดรายการในเวลา 1 เดือนและให้ประชาชนในชุมชนประเมิน
ความพึงพอใจในการรับฟังเสี ยงตามสาย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการรับฟังเสี ยงตาม
สายในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.91 ส่ ว นความพึ ง พอใจรายด้ า นพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน” เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดย
ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล ซึ่ งผู ว้ ิ จัย มี ข้ ัน ตอน
ดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนทั้ง 9 กลุ่ม (84 ล็อค)
ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการขายไก่ย่าง ผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดินหิ นแกรนิ ต ผูป้ ระกอบการ
แผงลอยขายเสื้ อผ้า ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด ผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด
ผูป้ ระกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด ผูป้ ระกอบการให้เช่าจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้ า รถจักรยานยนต์
ผูป้ ระกอบการให้เช่าห่วงยาง ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย ซึ่งผูป้ ระกอบการที่มีใบอนุญาตจาหน่าย
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ (ใบอนุญาตฯออกให้โดยเทศบาลเมืองแสนสุข) มีจานวน 1,569 คน
2.การกาหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ด้วยสูตรของ Yamane คือ
สูตร การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n=
N
2
1 + N (e)
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ .05 (มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5)
N = จานวนประชากรทั้งหมด
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แทนค่าสูตร =

1,569
เมื่อ e = .05 (มีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5)
2
1+1,569(.05)
= 318.7
ค่าที่ได้จากการคานวณเท่ากับ 318.7 แสดงว่าขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
การวิจยั นี้เท่ากับ 318.7 หรื อ 319 คน โดยประมาณ
เพื่อให้การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถทาได้ง่าย จึงเพิ่ม
จานวนตัวอย่างเป็ น 319 คน
3.การสุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Probability Stratified Sampling) โดยแจก
แจงตามขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 319 ตัวอย่าง จากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย โดยใช้สูตรดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข
จาแนกออกเป็ น 9 กลุ่ม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ผูป้ ระกอบการขายไก่ยา่ ง
ผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดิน
หินแกรนิต
ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า
ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหาร
ชายหาด
ผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของ
เบ็ดเตล็ด
ผูป้ ระกอบการให้เช่าเก้าอี้
ชายหาด

จานวน
สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ระกอบการ(คน)
(คน)
85
5.33
17
484
31.03
99
40
99

2.51
6.27

8
20

513

32.60

104

84

5.33

17
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่ ประเภท
7

8
9
รวม

ผูป้ ระกอบการให้เช่าจักรยาน
รถจักรยานไฟฟ้ า
รถจักรยานยนต์
ผูป้ ระกอบการให้เช่าห่วงยาง
ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย

จานวน
ผูป้ ระกอบการ(คน)
5

220
39
1,569

สัดส่วน
0.31

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
1

14.11
2.51
100

45
8
319

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล คือ แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) เพื่อเลือกตอบตามระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
และการวั ด ข้ อ มู ล ป ระเภท ล าดั บ (Ordinal scale) จ าน วน 6 ข้ อ ป ระกอบ ด้ ว ย เพ ศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ประเภทของผูป้ ระกอบการ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่ใช้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน โดยแบบสอบถามมี ล ั ก ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating scale) ซึ่ งมี จ านวน 5 ด้ า น ประกอบ ด้ ว ย 1. ด้ า นการให้ บ ริ การอย่ า งเส มอภาค
(Equity service) 2. ด้า นการให้ บ ริ ก ารที่ ต รงเวลา (Timely service) 3. ด้า นการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
เพี ย งพอ (Ample service) 4. ด้า นการให้ บ ริ ก ารอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Continuous service) 5. ด้านการ
ให้ บ ริ การอย่ า งก้ า วห น้ า (Progressive service) เป็ น แบ บส อบ ถามเลื อ กตอบ (Check list)
จานวน 1 ข้อ โดยมี ระดับ ความพึ งพอใจต่อการให้บริ ก ารเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนัก ท่องเที่ ยว
ชายหาดบางแสน ในแต่ละด้าน เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสนน้อยที่สุด
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2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสนน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสนปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ย งตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสนมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสนมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นการสอบถามข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสน
ต่ อ การให้ บ ริ การเสี ยงตามสายศู น ย์บ ริ การนั ก ท่ องเที่ ย วชายหาดบางแสน มี ล ั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด

การสร้ างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่ องความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จากนั้น
น ามาก าหนดกรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ก าหนดนิ ย าม เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการ
ให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน และตรวจสอบเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์ หรื อไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบแล้ว
นามาปรับปรุ ง/แก้ไข ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. การหาความเที่ ย งตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ ปรั บ ปรุ งตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
3.1 นายสิ ทธิโชค อริ ยะกุล
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
3.2 ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ กลิ่นสุ คนธ์ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
3.3 นางสาวประภัสสร สุพรรณรังษี
ตาแหน่ ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ทั้ง นี้ เมื่ อ ผู ้เชี่ ย วชาญทั้ง 3 ท่ า น ได้ท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ งเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content validity) ของคาถาม ในแต่ ละข้อว่าตรงตามจุ ดมุ่งหมายของการวิจยั ครั้ งนี้ หรื อไม่แล้ว
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึงนามาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และดาเนินการในขั้นต่อไป

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู ้วิ จัย ได้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ด้ า นความเที่ ย งตรง และความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ว ย
กระบวนการดังนี้
1.คุ ณ ภาพด้านความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content validity) ผูว้ ิจยั ได้น าแบบสอบถามที่
สร้างเสร็ จและผ่านการพิ จารณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงทัว่ ไป (Face validity) ของแบบสอบถามกับความ
ครอบคลุมของคาถามเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์การวิจยั ตลอดจนนิ ยามของตัวแปรที่ตอ้ งการวัด
อีกทั้งความเหมาะสมของการใช้ถอ้ ยคาและคาจานวนข้อคาถาม ความสอดคล้องของรู ปแบบการ
ถามและรู ปแบบการตอบ รวมทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ให้คะแนนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
เกณฑ์การประเมินกาหนดค่าตัวเลข ดังนี้
ค่า +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อคลุมเครื อไม่ชดั เจน
ค่า -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จากนั้ นน าคะแนนของผู ้เชี่ ย วชาญทั้ง 3 ท่ า น มาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า ง
ข้อคาถามกับ ประเด็ นหลักของเนื้ อหา (Index of item object congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์ก าร
พิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีดชั นีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยใช้สูตร ดังนี้
IOC = ΣR
N
IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ปรากฏว่าข้อคาถามทุกข้อมีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป และในข้อที่ได้รับคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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2. คุณภาพด้านความน่ าเชื่ อมัน่ (Reliability) ดาเนิ นการตรวจหาคุณภาพของเครื่ องมือโดย
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ม ผูป้ ระกอบการบริ เวณชายหาดเมื องพัท ยา ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จานวน 30 คน
3.นาผลที่ ได้จากแบบสอบถามไปทาการทดสอบความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ (Reliability)
ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของครอนบัค โดยความ
เชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามหรื อค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)
ที่ ย อมรั บ จะต้อ งมี ค่ า มากกว่า หรื อ เท่ ากับ 0.70 ขึ้ น ไป (กัล ยา วานิ ช ย์บ ัญ ชา, 2548) โดยในการ
ทดสอบภาพรวมของแบบสอบถามนี้พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.80 จึงถือว่ายอมรับได้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ยื่ น หนั ง สื อ เพื่ อ ขอออกหนั งสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ
ดาเนินการวิจยั (GRD-109)
2. ผู ้วิ จัย น าส่ ง หนั ง สื อ จากคณบดี บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา เพื่ อ ขอความ
อนุ เคราะห์ในการเก็บ ข้อมู ลไปยัง นายกเทศมนตรี เมื องแสนสุ ข และดาเนิ นการประชาสัมพันธ์
ชี้ แจง ขอความร่ วมมือผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Form
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทั้ งนี้ ได้ ช้ ี แจงรายละเอี ย ดและส่ งลิ้ ง ค์ แ บบส อบถามผ่ า น ระบ บไลน์ ก ลุ่ ม
“ผูป้ ระกอบการบางแสน”
3. ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ Share Link แบบสอบถาม Google Form ไว้ในไลน์กลุ่มดังกล่าว ซึ่ง
มีกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ จานวน 319 ชุด
4. เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ให้กดเมนูคาสั่ง “ส่ ง” ซึ่ งระบบจะทา
การส่ งมายังผูว้ ิจยั ทาง E-Mail และนาแบบสอบถามที่รวบรวมมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม หากครบถ้วนและสมบู รณ์ จึ งน าไปประมวลผลต่ อไป ทั้งนี้ ผูว้ ิ จัย
นาเสนอผลการวิจยั แต่ในภาพรวมเท่านั้น โดยไม่มีการระบุขอ้ มูลที่ทาให้สามารถระบุถึงตัวตนของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้
5. การเก็บ รวบรวมข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับใน E-Mail รู ปแบบ Google Form ซึ่ งตั้ง
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย การเข้ า ถึ ง E-Mail จากรหั ส ผ่ า น E-Mail และรหั ส ผ่ า น Google
Authenticator ที่ ได้รับจากโทรศัพ ท์มื อถื อ โดยข้อมูลจะเก็บ ไว้เป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี หลังจากนั้น
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ข้อมูลแบบสอบถาม Google Form ทั้งหมดจะถูกลบทิ้งใน E-Mail หลังจากการเผยแพร่ ผลการวิจยั
เสร็จสมบูรณ์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากที่ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถาม ในรู ปแบบ Google form เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผูว้ ิจยั ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ ได้รับกลับ คืนทั้ง
319 ชุด ตามจานวนที่กาหนดไว้ และนาแบบสอบถามมาดาเนินการเพื่อจัดเตรี ยมข้อมูลตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั กาหนดลาดับหมายเลขของแบบสอบถามแต่ละชุด เรี ยงลาดับจาก 1 ถึง 319
3. ผู ้วิ จัย ได้ก าหนดรหั ส ของข้อ มู ล ส ารั บ ตัว แปรต่ า ง ๆ เพื่ อ บั น ทึ ก ลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรู ปที่ใช้ประมวลผลสาหรับงานวิจยั
4. ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามแต่ละชุดลงในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สาเร็ จรู ปที่ใช้ประมวลผลสาหรับงานวิจยั ตามรหัสที่กาหนดไว้ก่อนประมวลผลตามสถิติที่กาหนด

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับใช้พรรณนาข้อมูลลักษณะส่ วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ค่าเฉลี่ย X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรับใช้พรรณนาข้อมูลความพึงพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน โดยมีวิธีการแปลผลแบบสอบถามส่ วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้
ช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.80
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ระดับคะแนนเฉลี่ย

ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนต่ อ การ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00
ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20
ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40
ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60
ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80
ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. สถิติเชิงอ้างอิง
2.1 การใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) เป็ นการประมาณค่ าพารามิ เตอร์
(Estimation statistics) บ่งบอกคุณลักษณะเฉพาะของประชากร เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็ นสถิติบรรยาย คือ เป็ นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาผลสรุ ปไปประมาณหรื อทดสอบ
สมมติฐาน (ประชากร) สาหรับการทดสอบสมมติฐาน (α = .05) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แยก
ตามสมมติฐานดังนี้
2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน สถิติที่ใช้คือใช้สถิติค่า t-Test
ในการเปรี ย บเทีย บตัวแปรสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระจากกัน และจะใช้สถิติการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตาม
สายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบาง
แสน และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจจากการได้รั บ บริ ก ารเสี ย งตามสายของศู น ย์บ ริ ก าร
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน โดยจ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทของผูป้ ระกอบการ โดยเก็ บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการบริ เวณชายหาดบางแสน ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป จานวน 319 คน แยกเป็ น 9 กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
x̄
คือ ค่าเฉลี่ย
SD คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
คือ จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
t
คือ ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
F
คือ ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
P
คือ ความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
df
คือ ระดับชั้นของความเป็ นอิสระ
SS
คือ
ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
MS คือ ค่าความแปรปรวน
*
คือ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

จานวน (319 คน)

ร้อยละ

166
153
319

52.00
48.00
100

88
135
67
29
319

27.60
42.30
21.00
9.10
100

80
128
42
64
5
319

25.10
40.10
13.50
20.10
1.60
100

157
127
35
319

49.20
39.80
11.00
100
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
รวม
ประเภทของผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการขายไก่ยา่ ง
ผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดินหิ นแกรนิต
ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า
ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด
ผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด
ผูป้ ระกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด
ผูป้ ระกอบการให้เช่าจักรยาน
รถจักรยานไฟฟ้ า
รถจักรยานยนต์
ผูป้ ระกอบการให้เช่าห่วงยาง
ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย
รวม

จานวน
(319 คน)

ร้อยละ

9
82
181
47
319

2.80
25.70
56.70
14.70
100

17
99
8
18
104
19
1

5.30
31.00
2.50
5.60
32.60
6.00
0.30

45
8
319

14.10
2.50
100
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จากตารางที่ 2 จานวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่า ง จาแนกตามข้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่า ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.00 รองลงมาคื อ
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 48.00
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 42.30 รองลงมาคือ อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.60, อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
21.00 และอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 9.10 ตามลาดับ
ระดับ การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับ
มัธ ยมศึ ก ษา/ปวช. มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.10 รองลงมาคื อ ระดับ ประถมศึ ก ษา คิ ด เป็ น
ร้อยละ 5.10 ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 20.1 ระดับอนุปริ ญญาหรื อ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 13.20
และระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 1.60 ตามลาดับ
สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.20 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็ นร้อยละ 39.80 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ตามลาดับ
รายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้อ ยละ 56.70 รองลงมาคื อรายได้ 5,000 – 10,000 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 25.70
รายได้มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.70 และรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.80
ตามลาดับ
ประเภทของผู ้ป ระกอบการ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.60 รองลงมาคือ ผูป้ ระกอบการ
แผงริ มทางเดินหิ นแกรนิ ต คิดเป็ นร้อยละ 31.00 ผูป้ ระกอบการให้เช่าห่ วงยาง คิดเป็ นร้อยละ14.10
ผูป้ ระกอบการให้ เช่ าเก้าอี้ ช ายหาด คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.00, ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด
คิดเป็ นร้อยละ 5.60 ผูป้ ระกอบการขายไก่ย่าง คิดเป็ นร้อยละ 5.30 ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า
และผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยมีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 ต่อกลุ่ม และผูป้ ระกอบการให้
เช่ารถจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้ ารถจักรยานยนต์ มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.30
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจ
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายฯด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค

น้อยที่สุด

อันดับ

น้อย

แปล
ความ

ปานกลาง

SD

มาก

1) มีการ
ให้บริ การ
ตามลาดับ
ก่อน – หลัง
2) มีการ
ให้บริ การอย่าง
เท่าเทียมกันฯ
3) เจ้าหน้าที่มี
ความเอาใจใส่
กระตือรื อร้น
และพร้อม
ให้บริ การ
4) เจ้าหน้าที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ ที่
ดี
รวม

จานวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจ
𝑥̅

28
(8.80)

200
(62.70)

87
(27.30)

4
(1.30)

-

3.79

0.61

มาก

3

44
(13.8)

167
(52.40)

105
(32.90)

3
(0.90)

-

3.79

0.68

มาก

4

50
(15.70)

195
(61.10)

70
(21.90)

4
(1.30)

-

3.91

0.65

มาก

1

58
(18.20)

171
(53.60)

88
(27.60)

2
(0.60)

-

3.89

0.69

มาก

2

3.85

0.66

มาก

มากที่สุด

1.ด้านการ
ให้บริ การอย่าง
เสมอภาค

จากตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจต่อ
การให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน โดยภาพรวม ด้านการ
ให้บ ริ ก ารอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.85 , SD = 0.66) เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ย ด
สรุ ปได้ดงั นี้
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ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค ในเรื่ องเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่
กระตื อ รื อ ร้ น และพร้ อ มให้ บ ริ ก าร อยู่ใ นระดับ มาก เป็ นอัน ดับ แรก ( X = 3.91 , SD = 0.65)
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.89 , SD = 0.69) มีการให้บริ การ
ตามลาดับก่อน – หลัง อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79 , SD = 0.61 ) และอันดับสุ ดท้ายมีการให้บริ การ
อย่างเท่าเที ยมกัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ ให้บริ ก ารเหมื อนกันทุกราย โดยไม่เลื อกปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก
( X = 3.79 , SD = 0.68)
ตารางที่ 4 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายฯ ด้านการให้บริ ก ารที่
ตรงเวลา

น้อยที่สุด

ปานกลาง

𝑥̅

SD

แปล
ความ

อันดับ

34
(10.70)
42
(13.20)

189
(59.20)
176
(55.20)

91
(28.50)
95
(29.80)

5
(1.60)
6
(1.90)

-

3.79 0.64

มาก

4

-

3.80 0.68

มาก

3

42
(13.20)
46
(14.40)

197
(61.80)
177
(55.50)

76
(23.80)
94
(29.50)

4
(1.30)
2
(0.60)

-

3.87 0.64

มาก

1

-

3.84 0.66

มาก

2

3.83 0.66

มาก

น้อย

มาก

1) การให้บริ การมี
ความรวดเร็ ว
2) มีระยะเวลาใน
การให้ บริ การที่
เหมาะสม
3) ให้บริ การอย่าง
ตรงต่อเวลา
4) ขั้นตอนในการ
ให้บริ การมีความ
เหมาะสม
รวม

จานวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

2. ด้านการ
ให้บริ การที่
ตรงเวลา

จากตารางที่ 4 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
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ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวม ด้านการให้บริ การที่
ตรงเวลา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.83 , SD = 0.66) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่ องเที่ยวชายหาดบางแสน ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา ในเรื่ องให้บริ การอย่างตรงต่อเวลา
อยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับแรก ( X = 3.87 , SD = 0.64) รองลงมา คือขั้นตอนในการให้บริ การมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84 , SD = 0.66) มีระยะเวลาในการให้ บริ การที่เหมาะสม
อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.80 , SD = 0.68) และอันดับ สุ ดท้ายการให้บ ริ ก ารมี ความรวดเร็ ว อยู่ใ น
ระดับมาก ( X = 3.79 , SD = 0.64)
ตารางที่ 5 จานวน ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกับความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายฯ ด้านการให้บริ การ
อย่างเพียงพอ

น้อย

น้อยที่สุด

แปล อันดับ
ความ

ปานกลาง

SD

𝑥̅

มาก

1) มีสิ่งอานวย
ความสะดวก
เพียงพอ
ต่อการให้บริ การ
2) มีเจ้าหน้าที่
ให้บริ การและ
คอยให้คาแนะนา
อย่างเพียงพอ
3) สถานที่ที่
ให้บริ การมีความ
เหมาะสม
4) ความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์
เสี ยงตามสาย
รวม

จานวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

3.ด้านการ
ให้บริ การอย่าง
เพียงพอ

34
(10.70)

171
(53.60)

111
(34.80)

2
(0.60)

1
(0.30)

3.83

0.66

มาก

3

51
(16.00)

177
(55.50)

90
(28.20)

1
(0.30)

-

3.69

0.67

มาก

4

43
(13.50)

184
(57.70)

90
(28.20)

1
(0.30)

1
(0.30)

3.95

0.74

มาก

2

42
(13.20)

186
(58.30)

88
(27.60)

2
(0.60)

1
(0.30)

4.00

0.74

มาก

1

3.87

0.70

มาก
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จากตารางที่ 5 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวม ด้านการให้บริ การ
อย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.87, SD = 0.70 ) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน ด้ า นการให้ บ ริ การอย่ า งเพี ย งพอ ในเรื่ องความถี่ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายอยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับแรก ( X = 4.00, SD = 0.74) รองลงมา คือ
สถานที่ ที่ ให้บ ริ ก ารมี ค วามเหมาะสม อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.95, SD = 0.74) มี สิ่ งอานวยความ
สะดวกเพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก าร อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.83, SD = 0.66) และอัน ดับ สุ ด ท้า ย
มีเจ้าหน้าที่ให้บริ การและ คอยให้คาแนะนาอย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69, SD = 0.67)
ตารางที่ 6 จานวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจขอ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายฯ ด้านการให้บริ การ
อย่างต่อเนื่อง
จานวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจ

2) ให้บริ การ
ในช่วงพัก
กลางวัน และ
หลังเวลา
ราชการ

75
(23.50)

แปล
ความ

อันดับ

173
(54.20)

110
(34.50)

7
1
(2.20) (0.30)

3.82

0.68

มาก

1

83
(26.00)

4
(1.30)

3.67

0.68

มาก

3

157
(49.20)

น้อยที่สุด

น้อย

28
(8.80)

SD

ปานกลาง

1) อุปกรณ์มี
ความพร้อมใน
การให้บริ การ
อย่างต่อเนื่อง

𝑥̅

มาก

มากที่สุด

4. ด้านการ
ให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง

-
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
จานวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

อันดับ

น้อย

แปล
ความ

ปานกลาง

SD

มาก

𝑥̅

มากที่สุด

4. ด้านการ
ให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง
3) ให้บริ การ
ตลอด ไม่เว้น
วันหยุด ราชการ
และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

81
(25.40)

161
(50.50)

73
(22.90)

3
(0.90)

1
3.71
(0.30)

0.68

มาก

2

4) มีการ
ให้บริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จขั้นตอน
เดียว
รวม

40
(12.50)

188
(58.90)

86
(27.00)

3
(0.90)

2
3.82
(0.60)

0.68

มาก

1

3.76

0.68

มาก

จากตารางที่ 6 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวม ด้านการให้บริ การ
ด้ า นการให้ บ ริ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 3.76, SD = 0.68) เมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง ในเรื่ องอุปกรณ์มีความพร้อมในการ
ให้ บ ริ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารให้ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ขั้ น ตอนเดี ย ว อยู่ ใ นระดั บ มาก
เป็ นอันดับแรก ( X = 3.82, SD = 0.68) รองลงมา คือให้บริ การตลอด ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ
วัน หยุด นั ก ขัต ฤกษ์ อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.71, SD = 0.68) และอัน ดับ สุ ด ท้า ยให้ บ ริ ก ารใน
ช่วงพักกลางวัน และหลังเวลาราชการ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.67, SD = 0.68)
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ตารางที่ 7 จานวน ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเกี่ย วกับ ความพึง พอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายฯ ด้านการให้บริ การอย่าง
ก้าวหน้า
จานวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจ
แปลความ

อันดับ

171
(53.60)

114
(35.70)

6
2
3.67 0.68
(1.90) (0.60)

มาก

4

171
(53.60)

113
(35.40)

2
2
3.71 0.67
(0.60) (0.60)

มาก

3

177
(55.50)

93
(29.20)

3
(0.9)

1
3.82 0.68
(0.30)

มาก

1

187
(58.60)

92
(28.80)

4
1
3.79 0.66
(1.30) (0.30)

มาก

2

3.75 0.67

มาก

น้อยที่สุด

น้อย

SD

ปานกลาง

1) ให้บริ การ
26
อย่างถูกต้อง
(8.20)
ไม่ซ้ าซ้อน
2) มีการ
31
ให้บริ การที่
(9.70)
ทันสมัย
3) เจ้าหน้าที่มี
45
ความรู ้
(14.10)
ความสามารถ
ในการให้บริ การ
ฯ
4) มีการ
35
ปรับปรุ ง
(11.00)
คุณภาพการ
ให้บริ การ
รวม

𝑥̅

มาก

มากที่สุด

5. ด้านการ
ให้บริ การอย่าง
ก้าวหน้า

จากตารางที่ 7 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวม ด้านการให้บริ การ
อย่างก้าวหน้า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.75, SD = 0.67 ) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน ด้านการให้ บ ริ ก ารอย่ า งก้าวหน้ า ในเรื่ อ งเจ้า หน้ า ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการให้บริ การฯ อยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับแรก ( X = 3.82, SD = 0.68 ) รองลงมา

60
คือมีการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, SD = 0.66) มีการให้บริ การที่
ทัน สมัย อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.71, SD = 0.67) และอัน ดับ สุ ด ท้ายให้ บ ริ ก ารอย่างถู ก ต้อ ง
ไม่ซ้ าซ้อน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.67, SD = 0.68)
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสน
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
การให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค
ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา
ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ
ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
ภาพรวม

𝑥̅

SD

3.85
3.82
3.82
3.86
3.75
3.82

0.51
0.52
0.50
0.52
0.53
0.52

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
2
4
3
1
5

จากตารางที่ 8 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาด บางแสนต่ อ การให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน
โดยภาพรวม พบว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า
ผูป้ ระกอบการมี ความพึ งพอใจต่อการให้บ ริ ก ารเสี ยงตามสายศูน ย์บริ ก ารนัก ท่องเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน ด้านการให้บ ริ ก ารอย่างต่อเนื่ อง อยู่ในระดับมาก เป็ นอัน ดับแรก ( X = 3.86,
SD = 0.52) รองลงมาคือ ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, SD = 0.51)
ด้า นการให้ บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.82, SD = 0.50) ด้านการให้ บ ริ ก ารที่
ตรงเวลา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.82, SD = 0.52) และด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.75, SD = 0.53)
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ส่ วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนที่มี
เพศต่า งกัน มี ความพึง พอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ย ว
ชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
166
153

𝑥̅

3.78
3.87

S.D.
0.44
0.46

t
-1.75

Sig.
.08

จากตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .08 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการ
ให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน แตกต่ างกัน เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 2 ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
ชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
315
318

4.194
60.087
64.281

1.398
.191

7.328

.000
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จากตารางที่ 10 การเปรี ย บเที ย บการให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั
ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสน
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ที่มีอายุต่างกัน
เป็ นรายคู่
𝑥̅
แหล่งความ
แปรปรวน
20 – 30 ปี
3.70
31 – 40 ปี
3.78
41 – 50 ปี
3.97
มากกว่า 50 ปี
4.02
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

20 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี
.000*
.003*

มากกว่า 50
ปี
.001*
.006*

จากตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ที่มีอายุ
ต่างกันเป็ นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งหมด 4 คู่ คือ
1. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่ มี อายุ 20 – 30 ปี มี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่
มีอายุ 41 – 50 ปี
2. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่ มี อายุ 20 – 30 ปี มี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ ก าร
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่
มีอายุ มากกว่า 50 ปี
3. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่ มี อายุ 31 – 40 ปี มี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ ก าร
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่
มีอายุ 41 – 50 ปี

63
4. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่ มี อายุ 31 – 40 ปี มี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ ก าร
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่
มีอายุมากกว่า 50 ปี
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
ตารางที่ 12 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
4
314
318

SS
2.633
61.648
64.281

MS
.658
.196

F
3.353

Sig.
.010

จากตารางที่ 12 การเปรี ย บเที ย บการให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน พบว่าค่ า Sig. เท่ากับ .010 แสดงว่าผูป้ ระกอบการที่ มี ระดับการศึ กษา ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่าง
กัน เป็ นไปสมมติฐานการวิจยั
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ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันเป็ นรายคู่
แหล่งความ
แปรปรวน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/
ปวช.
อนุปริ ญญา/
ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่า
ปริ ญญาตรี

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ อนุปริ ญญา/ ปริ ญญาตรี
ปวช.
ปวส.
3.86
.044*
𝑥̅

3.74
4.01

สูงกว่า
ปริ ญญาตรี

.001*
.025*

3.81
3.71

จากตารางที่ 13 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันเป็ นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งหมด 3 คู่ คือ
1. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน มากกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.
2. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีความพึงพอใจต่อ
การให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศูน ย์บริ ก ารนัก ท่องเที่ ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนที่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส.
3. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. มีความพึงพอใจต่อ
การให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บริ ก ารนัก ท่องเที่ ยวชายหาดบางแสน มากกว่า ผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผูป้ ระกอบการที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
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ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

2
316
318

1.890
62.391
64.281

.945
.197

4.787

.009

จากตารางที่ 14 การเปรี ย บเที ย บการให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .009 แสดงว่าผูป้ ระกอบการที่มี สถานภาพสมรสต่างกัน
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน
แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนที่ มี
สถานภาพสมรสต่างกันเป็ นรายคู่
แหล่งความแปรปรวน
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่

𝑥̅
3.75
3.87
3.97

โสด

สมรส
.021*

หม้าย/หย่าร้าง
/แยกกันอยู่
.009*

จากตารางที่ 15 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนต่ อการให้บ ริ ก ารเสี ยงตามสายศูน ย์บ ริ ก ารนัก ท่ องเที่ ย วชายหาดบางแสนที่ มี
สถานภาพสมรสต่างกันเป็ นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งหมด 2 คู่ คือ
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1. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีส ถานภาพโสด มีความพึ งพอใจต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่
มีสถานภาพสมรส
2. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีส ถานภาพโสด มีความพึ งพอใจต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่
มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ผูป้ ระกอบการที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่ มี ร ายได้ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
315
318

4.132
60.149
64.281

1.377
.191

7.214

.000

จากตารางที่ 16 การเปรี ย บเที ย บการให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน พบว่า ค่ า Sig. เท่ ากับ .000 แสดงว่าผูป้ ระกอบการที่ มี รายได้ต่ างกัน มี ค วาม
พึ งพอใจต่อการให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศูน ย์บ ริ ก ารนัก ท่ องเที่ ย วชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั

67
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่มีรายได้ต่างกันเป็ นรายคู่
แหล่งความแปรปรวน

𝑥̅

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท

3.78
3.67
3.83
4.04

ต่ากว่า
5,000 บาท

5,001 –
10,000 บาท

10,001 –
20,000 บาท

มากกว่า
20,000 บาท

.007*

.000*
.003*

จากตารางที่ 17 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาด บางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ ยวชายหาดบางแสน ที่ มี
รายได้ต่างกันเป็ นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งหมด 3 คู่ คือ
1. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีรายได้10,001 – 20,000 บาท
2. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท
3. ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน น้อยกว่า ผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 6 ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่ มี ป ระเภทต่า งกัน มี ค วามพึง พอใจต่อ การให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศูน ย์บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

8
310
318

12.053
52.228
64.281

1.507
.168

8.942

.000

จากตารางที่ 18 การเปรี ย บเที ย บการให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน พบว่าค่ า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่าผูป้ ระกอบการที่ มี ประเภทต่างกัน มี ความ
พึ งพอใจต่อการให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศูน ย์บ ริ ก ารนัก ท่ องเที่ ย วชายหาดบางแสน แตกต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ที่มีประเภทต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
𝑥̅
ผูป้ ระกอบการขายไก่ยา่ ง
3.79
ผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดินหินแกรนิต
3.56
ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า
3.96
ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด
3.75
ผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด
3.98
ผูป้ ระกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด
4.16
ผูป้ ระกอบการให้เช่าจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้ า รถจักรยานยนต์
3.90
ผูป้ ระกอบการให้เช่าห่วงยาง
3.85
ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย
4.08
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จากตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนต่อการให้บ ริ ก ารเสี ยงตามสายศูนย์บริ ก ารนัก ท่ องเที่ ยวชายหาดบางแสน ที่ มี ป ระเภท
ต่ า งกัน พบว่ า ผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนประเภทผู ้ป ระกอบการให้ เช่ า เก้า อี้ ช ายหาด
( X = 4.16) มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาด
บางแสน อยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย ( X = 4.08),
ผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด ( X = 3.98), ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า ( X = 3.96),
ผูป้ ระกอบการให้เช่าจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้ า รถจักรยานยนต์ ( X = 3.90), ผูป้ ระกอบการให้เช่า
ห่ วงยาง ( X = 3.85), ผูป้ ระกอบการขายไก่ย่าง ( X = 3.79), ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด
( X = 3.75) และผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดินหิ นแกรนิต ( X = 3.56) ตามลาดับ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ตารางที่ 20 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตาม
สายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
2. ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตาม
สายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
3. ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
4. ผูป้ ระกอบการที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
5. ผูป้ ระกอบการที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตาม
สายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
6. ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
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บทที่ 5
อภิปรายและสรุปผล
การศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน และเพื่ อเปรี ยบเทียบความพึ งพอใจจากการได้รับบริ การเสี ยงตามสายของศูนย์บริ การ
นัก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ เป็ นผู ป้ ระกอบการบริ เวณชายหาดบางแสน ซึ่ ง มี อายุต้ ัง แต่ 20 ปี ขึ้ น ไป จานวน
319 คน แยกเป็ น 9 กลุ่ม ผูป้ ระกอบการ จาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทของผูป้ ระกอบการ โดยเก็ บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการบริ เวณชายหาดบางแสน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ดงั นี้

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการบริ เวณ
ชายหาดบางแสน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อ ายุ 31 – 40 ปี ส าเร็ จ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีสถานภาพโสด มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท และเป็ นผูป้ ระกอบการ
ประเภทผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูน ย์บ ริ ก ารนัก ท่ องเที่ ย วชายหาดบางแสน ผลการวิจัย พบว่า ความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ทั้ง 5 ด้าน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่ ผปู ้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บ ริ การเสี ยงตามสายศูนย์บ ริ การนักท่องเที่ ยวชายหาดบางแสน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
ให้บ ริ การอย่างต่อเนื่ อง รองลงมาคือ ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริ ก ารอย่าง
เพี ย งพอ ด้านการให้บ ริ ก ารที่ ตรงเวลา และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านการให้บ ริ ก ารอย่างก้าวหน้า
ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ในแต่ละด้านได้ดงั นี้
2.1 ด้า นการให้ บ ริ ก ารอย่างเสมอภาค พบว่า ผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนมี ค วาม
พึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และข้อที่ ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนเลือกมากที่ สุด คือ เรื่ องเจ้าหน้าที่มีความ
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เอาใจใส่ กระตื อ รื อร้ น และพร้อ มให้บ ริ ก าร รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ มี มนุ ษ ย์สัม พัน ธ์ที่ ดี มี ก าร
ให้บริ การตามลาดับก่อน – หลัง และอันดับสุ ดท้ายมีการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่
ให้บริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
2.2 ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา พบว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่ องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และข้อ ที่ ผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนเลื อ กมากที่ สุ ด ในเรื่ อ งให้ บ ริ ก ารอย่างตรงต่ อ เวลา
เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือขั้นตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการให้บริ การ
ที่เหมาะสม และอันดับสุดท้ายการให้บริ การมีความรวดเร็ว
2.3 ด้า นการให้ บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ พบว่า ผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนมี ค วาม
พึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มากในเรื่ อ งความถี่ ใ นการประชาสั ม พัน ธ์ เสี ย งตามสายเป็ นอัน ดับ แรก รองลงมา
คือ สถานที่ที่ให้บริ การมีความเหมาะสม มี สิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริ การ และ
อันดับสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่ให้บริ การและ คอยให้คาแนะนาอย่างเพียงพอ
2.4 ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากในเรื่ องอุปกรณ์มีความพร้อมในการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง และมีการให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
ขั้นตอนเดียว อยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ให้บริ การตลอด ไม่เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อยู่ในระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายให้บริ การในช่วงพักกลางวัน และหลัง
เวลาราชการ
2.5 ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า พบว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ในเรื่ องเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริ การฯ เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ มีการ
ปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร, มี ก ารให้บ ริ ก ารที่ ทัน สมัย อยู่ในระดับมาก และอันดับ สุ ดท้าย
ให้บริ การอย่างถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อน
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน เพื่ อ เปรี ย บความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสาย
ศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ องเที่ ย วชายหาดบางแสน จาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุ คคล พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ชายหาดบางแสนที่ มี เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทของ
ผูป้ ระกอบการต่างกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อการให้บริ ก ารเสี ยงตามสายศูน ย์บริ ก ารนัก ท่องเที่ ย ว
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ชายหาดบางแสน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ที่ต้ งั ไว้

อภิปรายผลการศึกษา
1.ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน
การอภิ ป รายรายผลการวิ จัย เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ การเสี ย งตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน พบว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นว่าการที่ผปู ้ ระกอบการชายหาดบางแสนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตาม
สายศูนย์บ ริ ก ารนักท่ องเที่ยวชายหาดบางแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่ องมาจากการ
ให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค, ด้านการ
ให้ บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ, ด้า นการให้ บ ริ ก ารที่ ต รงเวลา และด้านการให้ บ ริ ก ารอย่างก้าวหน้ า
ตามลาดับ ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ในแต่ละด้านได้ดงั นี้
1.1 ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มากในเรื่ องเจ้าหน้าที่มี ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้น และพร้อมให้บริ การ ซึ่ งจากผล
การศึก ษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของ ธุ วานันท์ สุ ขโชค (2563) ได้ศึกษาเรื่ อง ความ
พึงพอใจจากการได้รับบริ การของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้บ ริ ก ารของศู น ย์บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริ การของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
1.2 ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบาง
แสนที่มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก ในเรื่ อ งให้ บ ริ ก ารอย่ างตรงต่ อ เวลา เป็ นอัน ดับ แรก ซึ่ งจากผลการศึ ก ษาดัง กล่ า ว
สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของสิ ทธิ ศัก ดิ์ นิ ติวุฒิ วรรั ก ษ์ (2562) ได้ศึ ก ษาการศึ ก ษาเรื่ อง “ความ
พึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัส
นิ ค ม” มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม และเพื่อ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มี
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ต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม ผลการศึกษาพบว่า ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัส
นิคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ ด้านการ
ทาให้ผูม้ าใช้บ ริ การเกิ ดความเชื่ อมัน่ (Assurance) รองลงมาคือ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ด้านการเอาใจใส่ ต่อผูม้ าใช้บริ การ (Empathy) และด้านความ
ตั้งใจในการให้ บ ริ ก ารด้วยความรวดเร็ ว (Responsiveness) ตามล าดับ ผลการเปรี ยบเที ย บความ
แตกต่างระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัด
ชลบุรี สาขาพนัสนิ คม จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า การศึกษา อายุ อาชีพ รายได้ จานวนครั้ง
ที่เคยมาติดต่อใช้บริ การ และเรื่ องที่มาใช้บริ การ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ส่ วนเพศ
และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ ของประชาชนผูใ้ ช้บริ การที่ไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
1.3 ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดนภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก ในเรื่ องความถี่ ในการประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย เป็ นอันดับแรก ซึ่ งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิชชุ ใจตรง (2559) ศึกษาเรื่ อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาเนิ นงานสื่ อสารผ่านทางหอกระจายข่าวของเทศบาลตาบลแสลง อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานสื่ อสาร
ผ่านทางหอกระจายข่าวของเทศบาลตาบลแสลง อาเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการดาเนิ นงานสื่ อสารผ่านทางหอกระจายข่าว ของเทศบาลตาบล
แสลง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าในภาพรวมมีการ
ด าเนิ น งานสื่ อ สารผ่ า นทางหอกระจายข่ าว อยู่ใ นระดับ ดี ม ากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นเรื่ อ งการ
ดาเนิ นงานสื่ อสารผ่านทางหอกระจายข่าวพบว่าอันดับแรกได้แก่ เทศบาลตาบลแสลง ปฏิบตั ิตาม
พ.ร.บ. ข้อ มู ล ข่ าวสารและมี ระบบให้ ป ระชาชนเข้าถึ งและรั บ รู้ ข้อมู ล ข่าวสารได้ รองลงมาคื อ
การก่อสร้าง ระบบหอกระจายข่าว มี ความครอบคลุม ประชาชนสามารถได้ยินชัดเจน และลาดับ
สุ ดท้าย ได้แก่เสี ยงที่ท่านได้รับฟังจากหอกระจายข่าวชัดเจนดี
1.4 ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก ซึ่ งจากผลการศึ ก ษาดังกล่าวสอดคล้องกั บผลการศึ ก ษาของสุ เมธ เมฆาวณิ ช ย์
(2562) ได้ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล
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ทุ่งขวาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขวาง อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี
และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ทุ่ ง ขวาง อาเภอพนัส นิ ค ม จังหวัดชลบุรี ผลการศึ ก ษาพบว่า ประชาชนมี ความพึ งพอใจต่อการ
ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขวางประกอบด้วยด้านการให้บริ การอย่า งเสมอภาค
ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่องและ
ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
1.5 ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากในเรื่ องเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริ การฯ เป็ นอันดับแรก ซึ่งจาก
ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วสอดคล้อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของประสิ ทธิ์ หวัง มี อ าจ (2557) ได้ศึ ก ษา
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานเสี ยงตามสายของชุมชนสุ เหร่ าทรายกองดิน
กรณีศึกษาชุมชนสุเหร่ าทรายกองดิน (กามาลุล้ อิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
มี วตั ถุป ระสงค์ 1. เพื่ อศึ ก ษาสภาพการดาเนิ น งานเสี ย งตามสายของชุ ม ชนสุ เหร่ า ทรายกองดิ น
(กามาลุล้ อิสลาม) 2. เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน เสี ยงตามสายของชุมชน สุ เหร่ าทราย
กองดิ น (กามาลุ้ล อิ ส ลาม) และ 3. เพื่ อ ประเมิ น ผลการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ ด าเนิ น งาน
เสี ยงตามสายของชุมชนสุ เหร่ าทรายกองดิน (กามาลุล้ อิส ลาม) ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นงาน
เสี ย งตามสายก่ อนการส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รับ ฟั ง เสี ย ง
ตามสายเป็ นประจ า โดยมี ค วามชัด เจนของการรั บ ฟั งเสี ย งตามสาย ปานกลาง หลัง การสร้ าง
ยุทธศาสตร์เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการดาเนินงานเสี ยงตามสายของสุเหร่ าทรายกองดิน (กามาลุล้
อิสลาม) โดยการสัมภาษณ์นักจัดรายการ การประชุมกลุ่มย่อย การฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน
เพื่ อ น ามาใช้ใ นการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานเสี ย งตามสาย ได้มี ก ารส่ ง เสริ ม การ
ดาเนิ นงานในเรื่ อง การปรับผังรายการเสี ยงตามสายที่ ได้เพิ่มรายการข่าวสารสุ ขภาพในช่ วงเวลา
08.00-09.00 น.ของ ทุ ก วัน และรายการข่ าวและข่ าวท้องถิ่ น ในช่ วงเวลา 16.00 – 17.50 น.ของ
ทุกวัน ตามข้อเสนอแนะของผูฟ้ ังหลังการปรับผังรายการ และได้ทดลองจัดรายการในเวลา 1 เดือน
และให้ประชาชนในชุมชนประเมินความพึงพอใจในการรั บฟังเสี ยงตามสาย ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในการรับ ฟั งเสี ยงตามสายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย 3.91 ส่ วนความ
พึงพอใจรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. ความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่ มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศู น ย์บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน ในการศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเปรี ย บเที ย บความ
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พึ ง พอใจของผู ้ป ระกอบการชายหาดบางแสนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน เป็ นการนาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบหาความแตกต่าง
กันความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มีต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการชายหาด
บางแสนที่ มีเพศ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และประเภทของผูป้ ระกอบการ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
2.1 เพศ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มี เพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน จึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซึ่ง
จากผลการศึก ษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึ ก ษาของภูริชา ฉวีวรรณ (2563) ได้ศึ ก ษาความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไม้จาแนกตามเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร
ผ่านเสี ยงตามสายและความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มี
เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ความถี่ใน
การรับรู้ข่าวสารผ่านเสี ยงตามสายและความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริ การด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไม้แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดังนั้น ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงสรุ ปผลจากการศึกษาได้ว่าผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มี
เพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
แตกต่างกัน
2.2 อายุ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน จึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซึ่ ง
จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของธุ วานันท์ สุ ขโชค (2563) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง ความพึ งพอใจจากการได้รับ บริ การของศูน ย์บริ การนัก ท่องเที่ ยวชายหาดบางแสนจังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชีพรายได้เฉลี่ยที่
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริ การของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดังนั้น ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงสรุ ปผลจากการศึกษาได้ว่าผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
แตกต่างกัน
2.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บ ริ การนัก ท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน จึงเป็ นไปตาม
สมมติ ฐ านการวิ จัย ซึ่ งจากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วสอดคล้อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ สิ ทธิ ศัก ดิ์
นิ ติวุฒิวรรักษ์ (2562) ได้ทาการศึกษาการศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อ
การให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม” ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
สาขาพนัสนิคม จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
ดังนั้น ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงสรุ ปผลจากการศึกษาได้ว่าผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มี
ระดับ การศึ กษาต่ างกัน มี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ ยว
ชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
2.4 สถานภาพสมรส พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน จึงเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ซึ่ งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ เมธ เมฆาวณิ ชย์
(2562) ได้ศึ ก ษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล
ทุ่งขวาง อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการ
ให้ บ ริ ก ารของประชาชนจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าประชาชนต่ างมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การ
ให้บริ การแตกต่างกัน
ดังนั้น ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงสรุ ปผลจากการศึกษาได้ว่าผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
ชายหาดบางแสนแตกต่างกัน
2.5 รายได้ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีรายได้ต่างกันมี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน จึงเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ซึ่ งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของเลิศนริ นทร์ เกิดผล (2561) ศึกษา
เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของประชาชน จ าแนกตามตัว แปร รายได้ต่ อ เดื อ น พบว่ า
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ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตามเพศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงสรุ ปผลจากการศึกษาได้ว่าผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มี
รายได้ต่างกัน มี ความพึ งพอใจต่อการให้บริ ก ารเสี ยงตามสายศูนย์บริ ก ารนักท่ องเที่ ยวชายหาด
บางแสนแตกต่างกัน
2.6 ประเภท พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแตกต่างกัน จึงเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ซึ่ งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของเลิศนริ นทร์ เกิดผล (2561) ศึกษา
เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จัง หวัดชลบุรี
ผลการเปรี ยบเที ย บความพึ งพอใจของประชาชน จาแนกตามตัวแปร พบว่า ประชาชนมี ค วาม
พึงพอใจต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันตามอาชีพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05
ดังนั้น ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงสรุ ปผลจากการศึกษาได้ว่า ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนที่มี
ประเภทต่างกัน มีความพึ งพอใจต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาด
บางแสนแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การ
เสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน” สามารถนามากาหนดข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษา สามารถนามากาหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้ดงั นี้
1.1 ผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีก ารจัดทาแผนการให้บริ การเสี ยง
ตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า โดยเน้นเรื่ อง
การให้บริ การอย่างถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อน
1.2 ผูบ้ ริ ห ารควรปรั บ กลยุท ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ การนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา โดยเน้นการให้บริ การมีความรวดเร็ ว
1.3 ผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายในการติดตามและประเมินผลการให้บริ การเสี ยงตามสาย
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ โดยเน้นเรื่ องมีเจ้าหน้าที่
ให้บริ การ และคอยให้คาแนะนาอย่างเพียงพอ
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1.4 ผูบ้ ริ ห ารควรก าหนดนโยบายในการขยายพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสาย เพื่ อ ให้
ครอบคลุมต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
จากผลการศึกษา สามารถนามากาหนด ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ ได้ดงั นี้
2.1 ควรจัด ให้มี ก ารสนับ สนุ น การให้บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศูน ย์บ ริ ก ารนัก ท่ องเที่ ย ว
ชายหาดบางแสน ด้านการให้บ ริ ก ารอย่างก้าวหน้า โดยเน้น เรื่ องการให้บริ ก ารอย่างถูกต้อง ไม่
ซ้ าซ้อน
2.2 ควรจัดท าแผนงานการให้บริ ก ารเสี ยงตามสายศูน ย์บ ริ ก ารนัก ท่องเที่ ยวชายหาด
บางแสน ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา โดยเน้นการให้บริ การที่มีความรวดเร็ว
2.3 ควรเพิ่มพื้นที่ในการให้บริ การ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริ การและคอยให้คาแนะนา
ในการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน อย่างเพียงพอ
2.4 จัดให้มีการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ให้บริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เน้นการให้บริ การอย่าง
เสมอภาค
2.5 ควรเพิ่มการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ใน
ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาหรับให้บริ การในช่วงพักกลางวัน และหลัง
เวลาราชการ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3.ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
จากผลการศึกษา สามารถนามากาหนด ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ได้ดงั นี้
3.1 ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการให้ บ ริ ก ารเสี ย งตามสายศู น ย์บ ริ ก าร
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชายหาดบางแสน ตลอดจนแนวทางแก้ไ ข เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของงาน
ประชาสัมพันธ์และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ไป
3.2 ศึ กษาความพึ งพอใจของนักท่องเที่ ยว ที่ มาเที่ ยวบริ เวณชายหาดบางแสนต่อการ
ให้บริ การเสี ยงตามสายของศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนต่ อการให้ บริการเสี ยงตามสาย
ศูนย์ บริการนักท่ องเที่ยวชายหาดบางแสน
แบบสอบถามฉบั บ นี้ เป็ นข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการศึ ก ษา เรื่ องความพึ ง พอใจของ
ผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวชายหาดบาง
แสน การตอบแบบสอบถามของท่านถือว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง จึงขอความกรุ ณาจากท่าน
ได้ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น อันจะเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม คาตอบของท่านจะ
ถือเป็ นความลับ ไม่มีการเปิ ดเผยตัวบุคคลในแบบสอบถาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ ี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (โปรดขีดเครื่ องหมาย
ใน
ที่ตรงกับความ
เป็ นจริ ง)
1.เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
3.ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
4.สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
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5.รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
ฉ มากกว่า 20,000 บาท
6.ประเภทของผู้ประกอบการ
ฉ ผูป้ ระกอบการขายไก่ยา่ ง
ฉ ผูป้ ระกอบการแผงริ มทางเดินหิ นแกรนิต
ฉ ผูป้ ระกอบการแผงลอยขายเสื้ อผ้า
ฉ ผูป้ ระกอบการแผงลอยอาหารชายหาด
ฉ ผูป้ ระกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด
ฉ ผูป้ ระกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด
ฉ ผูป้ ระกอบการให้เช่าจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้ า รถจักรยานยนต์
ฉ ผูป้ ระกอบการให้เช่าห่วงยาง
ฉ ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริ การเสี ยงตามสายศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด และพิจารณาดูวา่ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ท่านใน ปัจจุบนั แล้วกรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ
ท่านมากที่สุด.
ระดับความพึงพอใจ
น้ อยที่สุด (1)

น้ อย (2)

ปานกลาง (3)

มาก (4)

1. ด้านการให้ บริการอย่างเสมอภาค (Equity service)
1) มีการให้บริ การตามลาดับ ก่อน – หลัง
2) มี ก ารให้ บ ริ การอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ซึ่ งเจ้ า หน้ า ที่
ให้บริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3) เจ้าหน้าที่ มี ค วามเอาใจใส่ กระตื อรื อร้น และพร้อม
ให้บริ การ
4) เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2.ด้านการให้ บริการที่ตรงเวลา (Timely service)
1) การให้บริ การมีความรวดเร็ว
2) มีระยะเวลาในการให้บริ การที่เหมาะสม
3) ให้บริ การอย่างตรงต่อเวลา
4) ขั้นตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม
3. ด้านการให้ บริการอย่างเพียงพอ (Ample service)
1) มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริ การ
2) มีเจ้าหน้าที่ให้บริ การและคอยให้คาแนะนา
อย่างเพียงพอ
3) สถานที่ที่ให้บริ การมีความเหมาะสม
4) ความถี่ในการประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย

มากที่สุด (5)

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนต่ อ
การให้ บริการเสี ยงตามสายศู นย์ บริการ นักท่ องเที่ยว
ชายหาดบางแสน
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ระดับความพึงพอใจ
น้ อยที่สุด (1)

น้ อย (2)

ปานกลาง (3)

มาก (4)

4. ด้านการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service)
1) อุปกรณ์มีความพร้อมในการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
2ให้บริ การในช่วงพักกลางวัน และหลังเวลาราชการ
3) ให้บริ การตลอด ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์
4) มีการให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จขั้นตอนเดียว
5. ด้านการให้ บริการอย่างก้าวหน้ า (Progressive Service)
1) ให้บริ การอย่างถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อน
2) มีการให้บริ การที่ทนั สมัย
3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริ การเช่น
การตอบค าถาม ชี้ แจงข้ อ สงสั ย ให้ ค าแนะน าช่ ว ย
แก้ปัญหาได้
4) มีการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ

มากที่สุด (5)

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนต่ อ
การให้ บริการเสี ยงตามสายศู นย์ บริการ นักท่ องเที่ยว
ชายหาดบางแสน
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ
1. ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equity service)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา (Timely service)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample service)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous service)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ขอขอบคุณทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมืออย่างดีในการตอบแบบสอบถาม**

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ประวัติการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ทองสร้อย
22 มกราคม 2532
ชลบุรี
130/9 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ/เทศบาลเมืองแสนสุข
พ.ศ.2555 บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2564 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

