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บทคัดย่อ 
 

อุปกรณ์ทางเกษตรมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิต
ให้กบัเกษตรกรได้มากอีกทั้งสามารถลดตน้ทุนในการผลิตในแต่ละปีได้เป็นจ านวนมาก ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั และน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันารูปแบบ
การใหบ้ริการและสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดัท่ีต่างกนั 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั และ 3) เพื่อศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการของ บริษทั แสงชัยการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที (T-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความ
น่าเช่ือถือ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการตอบสนอง ตามล าดบั 

 ผลกรทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้าง
และการเกษตร จ ากดัท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณภาพการใหบ้ริการ อุกปรกรณ์ก่อสร้างและการเกษตร 
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Abstract 
 

 The objectives of this studies were, 1) to studies personal factors affecting customer 
satisfaction towards service quality of Sangchai Construction & Agriculture Company Limited 
that different. 2) To studies satisfaction towards service quality of Sangchai Construction & 
Agriculture Company Limited. 3) To studies service quality of Sangchai Construction & 
Agriculture Company Limited. 

 The research instruments were questionnaires. Data analysis and statistics used were 
percentage, mean, standard deviation, and F-test. 

 The research results were found that, consumer group which as the sample group had 
opinions on satisfaction towards service quality of Sangchai Construction & Agriculture 
Company Limited in the whole was at a high level. When considered each in terms it was found 
that, concreteness had to highest mean. Followed by reliability, and last was responsiveness, 
respectively. 

 The results of hypothesis testing showed that, personal factors including age, education, 
occupation, and monthly income be satisfaction towards service quality of Sangchai Construction 
& Agriculture Company Limited that different with statistically significant at a level of 0.05. 
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บทน า 
 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การเล้ียง
สัตวก์ารประมง เป็นตน้ การท าการเกษตรมีมาตั้งแต่โบราณ โดยอาศยัการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบั
การท าการสู่ลูกหลาน ซ่ึงการท าการเกษตรจะใชแ้รงงานคนเป็นหลกัและปัจจุบนัมีการพฒันาเคร่ือ
ทุนแรงมาช่วยการในท าเกษตรมากข้ึน 

 จากอดีตถึงปัจจุบนัภาคเกษตรของไทยมีการเปล่ียนแปลงโดยลดการใชแ้รงงานคนหันมา
พึ่งพาเคร่ืองจกัรกลและเทคโนโลยีสมยัใหม่แทนการใช้แรงงาน เคร่ืองหรืออุปกรณ์ทางเกษตร
ดงักล่าวยงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากสามารถผลิตไดม้ากกวา่การใช้แรงงานคน หรือ
สัตว ์ท าใหไ้ดรั้บผลผลิตท่ีมีจ านวนมากกวา่เดิมสามารถน าไปจ าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว
ได ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ



ของ บริษทั แสงชัยการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั และน าขอ้มูลท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันา
รูปแบบการใหบ้ริการและสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั แสงชยั
การก่อสร้างและการเกษตร จ ากดัท่ีต่างกนั 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร 
จ ากดั 
 3. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั แสงชยัการ
ก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั ท่ีต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบความพึงพอใจของลูกคา้มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั แสงชยัการ
ก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั 
 2. เพื่อทราบคุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั 

3. บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั สามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการ

ปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดและการใหบ้ริการเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ หมายถึง ระดับความรู้สึกด้านอารมณ์ท่ีมีผลมาจากการ

เปรียบเทียบและการรับรู้ตามความคาดหวงัของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 
คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ลกัษณะบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการตามคาดหวงัมีความ

เหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผูใ้ชบ้ริการ 
บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั หมายถึง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างและ

อุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยูใ่นจงัหวดัอ านาจเจริญ 
 

 

 



แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั แสงชยัการ
ก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั ผูว้จิยัไดค้น้ควา้รวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงาน
ศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ  
4. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั แสงชยั
การก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั ท่ีไดก้  าหนดแนวทางการด าเนินงานเชิงระเบียบวธีิวิจยัไวด้งัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในจงัหวดัอ านาจเจริญ ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจ ัยจึงขอใช้ตัวเลขประชากรในจังหวดัอ านาจเจริญ จ านวนทั้ งส้ิน 
378,621 คน (ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินค้ากับทางบริษทั แสงชัยการก่อสร้างและ
การเกษตร จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามหลกัสถิติดว้ยการแปรผนัตามกนั
ระหวา่งขนาดกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มตวัอยา่ง โดยการวิจยัคร้ังน้ีได้
น าสูตร Taro Yamane โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความผิดพลาดจากการสุ่มตวัอยา่งมี
ไม่เกินร้อยละ 5 ค านวณสูตรตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณของ Taro Yamane 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบั ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่คณุภาพการให้บริการของ บริษัท แสงชยัการก่อสร้างและ
การเกษตร จ ากัด โดยรวบรวมเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 400 กลุ่มตวัอย่าง และน ามาข้อมูลมา
ประเมินผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิต ิ



ผลการวจัิย 
 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ผเป็นเพศชาย จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.8 และ เพศชาย จ านวน 173 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.3 อายุ 41-50 ปี  จ  านวน 142 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 รองลงมา อาย ุ31-40 ปี จ  านวน 137 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.3  และนอ้ยท่ีสุดคือ อายุมากกวา่ 
60 ปีข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 อาชีพเกษตรกร จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
รองลงมาคือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และรายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 117 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ รายได ้30,001-50,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ รายได ้50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

2. ความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการของ บริษัท แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร 
จ ากัด จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อคณุภาพ
การให้บริการของ บริษัท แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากัด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (
X = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านความเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก (
X = 3.85) รองลงมาคือ ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =3.83)  และล าดบัสุดทา้ย
คือ ด้านการตอบสนอง มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.62) ตามล าดบั 

 ด้านความเป็นรูปธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ท่านสามารถหาสินคา้ไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91) รองลงมาคือ มี
ป้ายแจง้รายละเอียดของสินคา้และราคาช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (
X =3.90)  และล าดบัสุดทา้ยคือ สินคา้ทางเกษตรมีหลากหลายและมีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย ( X = 
3.75) ตามล าดบั 

ด้านความน่าเช่ือถือ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ทา่นได้รับสินค้าตรงความต้องการเม่ือมีการโทรสัง่ซือ้สินค้ากบัทางบริษัท มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.91) รองลงมาคือ บริษทัมีความน่าเช่ือถือเน่ืองจากเปิดท าการมาเป็นเวลานาน  
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =3.87)  และล าดบัสุดทา้ยคือ พนกังานสามารถอธิบายการใช้งานของ
สินคา้และอุปกรณ์ทางการเกษตรไดอ้ยา่งชดัเจนมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.72) ตามล าดบั 

 ด้านการตอบสนอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68) รองลงมาคือ ชัว่โมง
การเปิด – ปิดทาการของทางบริษัทเป็นชว่งเวลาท่ีสะดวกตอ่การใช้งานของท่าน มีค่าเฉล่ียในระดบั



มาก ( X =3.62)  และล าดบัสุดทา้ยคือ พนกังานพูดจาสุภาพและอธัยาศยัดี มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.58) 
ตามล าดบั 

 ด้านการให้ความเช่ือมัน่แก่ลกูค้า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ท่านไดรั้บสิทธิพิเศษหลงัจากมีการสั่งซ่ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.91) รองลงมาคือ ท่านสามารถติดตามสินคา้ไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =3.85)  และ
ล าดบัสุดทา้ยคือ มีการรับประกนัสินคา้ท่ีชดัเจนม ีคี่าเฉล่ีย ( X = 3.60) ตามล าดบั 

 ด้านการเข้าใจลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ช่องทางการสั่งซ้ือสินคา้มีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) รองลงมา
คือ ท่านสามารถเขา้ถึงข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิพิเศษและโปรโมชัน่ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก มีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ( X =3.70)  และล าดบัสุดทา้ยคือ ช่องทางการสั่งซ้ือสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ท่าน (โทรศพัท,์ เวบ็ไซต ์Line และ Facebook)มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.66) ตามล าดบั 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั แสง
ชยัการก่อสร้างและการเกษตร สามารถสรุปประเด็นส าคญั เพื่อน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั 
แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดัท่ีต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั แสงชัยการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดัท่ี
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี  

 การศกึษา  อาชีพ  รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  มีความพงึพอใจ
ตอ่คณุภาพการให้บริการของ บริษัท แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของผูต้อบแบบสอบถามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทั แสงชยัการก่อสร้างและ
การเกษตร ในด้านความเป็นรูปธรรม มากท่ีสดุ โดยให้ความส าคญักบัการหาสินค้ามีความสะดวก  

มีป้ายแจง้รายละเอียดของสินคา้และราคาช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน และ สินคา้ทาง
เกษตรมีหลากหลายและมีความทนัสมยั จึงเป็นสิ่งท่ีท าให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการและอยาก
แนะน าให้ลกูค้าใหม่ๆ  มาซือ้สินค้ากบัทางบริษัทเพิ่มมากขึน้ 

 
 



ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังนี้ 
 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั 
แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร ดงันั้นทาง
บริษัท แสงชัยการก่อสร้างและการเกษตร จ ากัด ควรมองหาสินค้าเก่ียวกับการก่อสร้างและ
การเกษตรท่ีมีความทนัสมยัมากกวา่บริษทัคู่แข่ง เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมาซ้ือสินคา้กบั
ทางบริษทัฯ มากข้ึน และควรเนน้การให้การบริการท่ีครบวงจรตั้งแต่การเร่ิมตน้ซ้ือสินคา้จนถึงการ
ปรับประกนัสินคา้เม่ือสินคา้เกิดความเสียหายหรือช ารุด 
 2. จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ บริษทั แสงชยัการก่อสร้างและการเกษตร จ ากดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้น
ความเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการ
ตอบสนอง ตามล าดบั ผูป้ระกอบการของบริษทัควรให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บริการดา้น
การตอบสนอง ทั้ งในเร่ืองของการเปิด-ปิดของบริษัท ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และควรเปิด
ใหบ้ริการในวนัหยดุ รวมถึงการใหบ้ริการของพนกังานควรพูดจาสุภาพและอธัยาศยัดี  และการแต่ง
กายท่ีเรียบร้อย เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัในบริการ 
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