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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ต่อคุณภาพการบริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีต่อคุณภาพการบริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถามจากจานวนตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษา คือ ลูกค้าชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง จานวน 300 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ
t-test และ ANOVA
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริ การ, ความพึงพอใจ

บทนา
ถึ ง แม้ ใ นปั จ จุ บ ั น จะมี เ ทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยในการแปลภาษาให้ ก ั บ ผู ้ใ ช้ ฟ รี ๆ อาทิ Google
searchengine ที่ สามารถแปลจากภาษาต่างๆให้เป็ นภาษาที่ ตอ้ งการได้แต่งานแปลเอกสารและธุ รกิ จแปล
เอกสารทัว่ โลกก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดสาเหตุหลักๆคือโปรแกรมแปลเอกสารที่ไม่สามารถแปลได้
อย่างมีคุณภาพเพียงพอ ตัวโปรแกรมนี้สามารถรองรับประโยคที่แปลได้เพียงสั้นๆ เท่านั้นหรื อแค่แปลให้พอ
อ่านรู ้เรื่ องอย่างเดียว จึงยังจาเป็ นที่ตอ้ งใช้บริ การนักแปลมืออาชีพ นอกจากนี้ งานเฉพาะทางต่างๆ ที่ตอ้ งการ
จัดหน้า เช่น เอกสารราชการ หรื อเอกสารส่ วนตัวต่างๆ ที่ตอ้ งการแมทช์ตน้ ฉบับให้ตรงกับงานแปลหรื องาน
อื่นๆ ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะเฉพาะนั้นๆ เช่น ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันหรื อสานวนต่างๆ ที่ความหมายไม่ได้
เป็ นไปตามคาศัพท์โดยตรงด้วยสาเหตุน้ ีงานแปล และธุ รกิจแปลต่างๆ จึงคงเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
ธุ รกิจแปลเอกสารเป็ นการดาเนิ นกิจการ ด้านการค้าการบริ การที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสาคัญ และ
การทาธุ รกิจในอาเซี ยนจาเป็ นต้องใช้นกั แปลภาษาเข้ามาช่วย ในการแปลภาษา หรื อเอกสารต่างๆ เช่น การ
ทาธุ รกิจกับชาวต่างชาติ เราก็ตอ้ งนาเอกสารที่ตอ้ งใช้นามาแปล เพื่อให้ชาวต่างชาติได้อ่าน เพื่อจะได้เข้าใจ
นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 ที่ ปรึ กษาหลัก
1
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ในเอกสาร หรื อสัญญานั้นๆ การที่เรานาเอกสารมาแปลเพื่อให้เข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อตกลงในการค้าหรื อ
การเข้าไปพักอาศัยในต่างประเทศหรื อในประเทศไทย ที่จะนาไปใช้อา้ งอิงในต่างประเทศจะต้องผ่านการ
รั บ รองจากกระทรวงการต่ า งประเทศเสมอ จึ ง จะได้รับ การยอมรั บ ว่า เป็ นเอกสารที่ ช อบด้วยกฎหมาย
ในขณะที่เอกสารที่ทาในต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต หรื อสถานทูตในประเทศนั้นๆ ใน
ประเทศไทยก่อนแล้วจึงนามาแปลเอกสารเป็ นภาษาไทย จากนั้นนาไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง
ทางการไทยจึงยอมรับโดยมีเป้ าหมายให้บริ ษทั มีความสามารถทางการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากิจการมีกาไรจากการดาเนินธุ รกิจ นอกจากนี้ธุรกิจแปลเอกสารมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการศึกษา และ
การสื่ อสาร โดยมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุ รกิจนัน่ เอง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีต่อคุณภาพการบริ การของ
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีต่อคุณภาพการบริ การ
ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
Kotler (2000) ได้ให้ความหมายความพึง พอใจว่าเป็ นความรู ้ สึกส่ วนบุ คคลที่ เมื่ อได้รั บ สิ่ ง ที่
ต้องการหรื อความผิดหวัง ซึ่ ง เกิ ดจากการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ ก ับ ความคาดหวัง ซึ่ ง มี ผ ลลัพ ธ์ ของสิ่ งที่
ต้องการ ถ้าการรับรู ้ต่อสิ่ งที่ตอ้ งการเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ รัชวลี วรวุฒิ
(2548) ความหมายของความพึงพอใจเป็ นพฤติกรรมของมนุ ษย์ คือความพยายามที่จะขจัดความตึงเครี ยด
หรื อความกระวนกระวายหรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย ซึ่ งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวได้
แล้วมนุ ษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่ ง ที่ ตนต้องการ ความพึงพอใจความหมายของพจนานุ กรมด้าน
จิตวิทยา คือ ความรู ้สึกของผูท้ ี่มารับบริ การต่อ สถานบริ การตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติ ดต่อ
ขอรับบริ การในสถานบริ การนั้นหรื อความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีที่ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ ข าดหายไปหรื อสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความไม่สมดุ ล ความพึ ง พอใจเป็ นสิ่ งที่
กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคลซึ่ งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใดๆ นั้น อุทยั พรรณ
สุ ดใจ (2545 อ้างใน รัชวลี วรวุฒิ, 2548, หน้า 8) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่
มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิ งประเมินค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้นเป็ นไป
ในทางบวกหรื อทางลบ
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การวัดคุณภาพการบริการ
ปั จจัยกาหนดคุณภาพการบริ การใน SERVQUAL มีปัจจัยอยู่ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริการ (Tangible)
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพเป็ นภาพลักษณ์ที่เป็ นรู ปธรรม
สัมผัสได้ มีความสาคัญยิ่งต่อความรู ้ สึกของผูใ้ ช้บริ การ ประชาชนทัว่ ไป และผูใ้ ห้บริ การเป็ นสิ่ งที่ชัดเจน
สามารถสัมผัสได้ทางใจและรับรู ้ได้ทนั ที เช่น
สิ่ งแวดล้อม อาคารสถานที่ เช่น ที่จอดรถมีเพียงพอ เก้าอี้สาหรับนัง่ รอเพียงพอ สถานที่สะอาด
เรี ยบร้อย เป็ นระเบียบ สวยงาม สดชื่ น อากาศถ่ายเท ปราศจากกลิ่ นอับ มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่าง
เพียงพอ สิ่ งแวดล้อมที่ ดีเป็ นคุ ณภาพบริ การอย่างหนึ่ งที่ ไม่ตอ้ งใช้บุคลากร เป็ นสิ่ งที่ ผูใ้ ช้บริ การรั บรู ้ และ
สัมผัสได้ เช่น ความสะอาดของอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่ องใช้ มีบริ การน้ าดื่มให้กบั ผูร้ ับบริ การ
ความน่ าเชื่ อถือ ไว้ใจในการบริการ (Reliability)
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในไว้ใ จในการบริ ก าร หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารตรงตามที่ ก าหนดไว้ เช่ น
ผูร้ ับบริ การได้รับเอกสารที่พนักงานแปลอย่างถูกต้องเรี ยบร้อย ทันเวลาที่กาหนดไว้กบั ผูร้ ับบริ การ พนักงาน
มีความกระตือรื อร้ นสนใจในการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผูร้ ับบริ การ เมื่อผูใ้ ช้บริ การมีปัญหาในการรับบริ การ
พนักงานได้ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว เช่น การให้คาแนะนาถึงขั้นตอนการดาเนินการของเอกสาร
การตอบสนองต่ อผู้บริโภค (Responsiveness)
การตอบสนองต่อความต้องการ หมายถึง การให้บริ การในทันที เช่น การให้บริ การในเรื่ องนัด
หมาย การรับโทรศัพท์ทนั ทีที่มีเสี ยงสัญญาณ การแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การทันที การให้บริ การหรื อความ
ให้ความสนใจทันที ที่ผูร้ ั บบริ การหมายถึ ง ยินดี ต่อการตอบข้อสงสัยในทันที สามารถให้คาแนะนาหรื อ
ข้อมูลที่เหมาะสมรับผิดชอบต่อข้อร้ องเรี ยนของผูร้ ับบริ การ มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ับบริ การ เคารพความเป็ น
บุคคลของผูร้ ับบริ การ
การให้ ความมั่นใจแก่ ผ้ บู ริโภค (Assurance)
การสร้ า งความมัน่ ใจให้แก่ ผูม้ ารั บ บริ ก าร หมายถึ ง ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามมัน่ ใจในการบริ ก าร
ผูใ้ ห้บริ การยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี พนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถ และชานาญงาน การสนอง
ปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การมีความปลอดภัย ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ต่อเอกสาร และปลอดภัยจาการ
ถูกคุกคามด้านจิตใจ เช่น ความคาดหวังถึงความถูกต้องเสร็ จสิ้ นทุกขั้นตอนของเอกสาร ความวิตกกังวลว่า
เอกสารจะผิดพลาด ทุ ก อย่า งจะทาให้ผูน้ ้ ันรู ้ สึ กไม่ ป ลอดภัย จึ ง ท าให้มี ก ารเสาะแสวงหาการตรวจสอบ
เอกสาร เพื่อทาให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัยในเอกสาร
ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (Empathy)
ความเห็ นอกเห็ นใจ หมายถึ ง การดู แลเอาใส่ ใจการรับฟั งปั ญหา ความคิดเห็ น มีการให้บริ การ
เป็ นรายบุคคล มีสัมพันธภาพที่ดีต่อการับฟั งปั ญหาของผูร้ ับบริ การ จดจาผูร้ ับบริ การเป็ นประจา มีอธั ยาศัยที่
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ดี มีการให้บริ การที่ดีในทุกครั้งที่ผูร้ ับบริ การโทรศัพท์มาเพื่อสอบถาม การเข้าใจความแตกต่างของบุคคล
การให้ความสาคัญต่อผูร้ ับบริ การ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย จีน ญี่ปุ่น
และเกาหลีต่อคุณภาพการบริ การของห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง
1. ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
2. ด้านความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริ การ
3. ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค
4. ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภค
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ
Parasuraman al. (1988)

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง ซึ่ งเป็ น
ประชากรที่ทราบจานวนแน่นอน ประกอบด้วยชาวไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ น
ผูท้ ี่เคยใช้บริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง ซึ่ งทราบจานวนที่แน่นอนจานวน 300 คน โดยระบุกลุ่ม
ตัวอย่าง
1. ชาวไทย 75 คน
2. ชาวจีน 75 คน
3. ชาวญี่ปุ่น 75 คน
4. ชาวเกาหลี 75 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) เมื่อเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วนา
แบบสอบถามมาดาเนินการ ดังนี้
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1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
2.ลงรหัสข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS
(Statistics Package for the Social Sciences) โดยการวิเคราะห์สถิติ ดังนี้
2.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สาหรับการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ต่อคุ ณภาพการบริ การ ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์
รุ่ งเรื อง
2.3 ค่า T-test ใช้เปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระที่จาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม
2.4 ค่า One-Way ANOVA ใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระที่จาแนกเป็ น 3 กลุ่ม
3. สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาหนดไว้ในระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวอย่างพบว่าลูกค้าชาติ ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.33 และเพศหญิง จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.7 มีอายุ 31-40
ปี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน / ลู กจ้าง จานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.3 และมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนมากกว่า
50,000 บาทขึ้นไปจานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.7
วัตถุประสงค์การวิจยั 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ต่อคุณภาพการบริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งแสดงผลการวิจยั
ดังนี้
ปัจจัยความพึงพอใจ

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ

อายุ

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

รายได้

1. ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ











2. ด้านความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริ การ











3. ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค











4. ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภค











5. ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ
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หมายเหตุ: เครื่ องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน (แตกต่าง) , เครื่ องหมาย  หมายถึง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่แตกต่าง)
เพศ ของลูกค้ าชาว ไทย จีน ญีป่ ุ่ น และเกาหลี ของห้ างหุ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง
ความพึงพอใจของลู กค้า ชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง
จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลด้านเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้
บริ การไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ ทั้ง 5 ด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ลู กค้าชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง มี เพศแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อคุ ณภาพการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากห้างหุ่ นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์รุ่งเรื อง เป็ น
บริ ษทั รับแปลเอกสารที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี ทั้งเจ้าหน้าที่แปลเอกสาร และเจ้าหน้าที่บริ การ
ลูกค้ารวมถึงการให้ความสาคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่ งงานให้กบั ลูกค้าตรงตามเวลาที่กาหนด ทาให้
ห้างหุ่นส่ วนจากัด ดิษฐ์รุ่งเรื อง ได้รับความไว้วางใจในการใช้บริ การจากลูกค้าต่างๆ จึงทาให้มีความพึงพอใจ
ต่อคุ ณภาพการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัศรา อุทธา(2558)ที่ได้ศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการจัดการด้านลู กค้าสัม พันธ์ ข องบุ คลากรในสถานพยาบาลต่ อ
ผูแ้ ทนขายเวชภัณฑ์ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
อายุ ของลูกค้ าชาติ ไทย จีน ญีป่ ุ่ น และเกาหลี ของห้ างหุ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง
ความพึงพอใจของลู กค้า ชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง
จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลด้านอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้
บริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 1 ด้าน คือ
ด้า นการตอบสนองต่ อผูบ้ ริ โภค แต่ ไ ม่ แตกต่ า งกันในด้านความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภค และด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ
ลูกค้าชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง มีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการใช้บริ การแตกต่างกัน1ด้านคือด้านการตอบสนองต่อ
ผูบ้ ริ โภค โดยลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติรวมไปถึงบริ ษทั เอกชน อายุของ
ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัดดิษฐ์รุ่งเรื องโดยส่ วนใหญ่เป็ นช่วงอายุ 31-40 ปี ส่ วนใหญ่เป็ น
วัยทางานซึ่ งอาจจะคาดหวังการบริ การไว้สูงกับคุณภาพของการบริ การซึ่ งสอดคล้องกับ
วิไลพร เย้ยกระโทก (2551) พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การเงิ น
ฝากสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณรัตน์วิทยากิ ตติพงษ์(2551)ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
ให้บริ การของธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัดเขตนนทบุรีซ่ ึ งพบว่าอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัดเขตนนทบุรีที่แตกต่างกัน
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ระดับการศึกษา ของลูกค้ าชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้ างหุ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง
ความพึงพอใจของลู กค้า ชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกันมีความพึง
พอใจต่ อคุ ณภาพการใช้บ ริ ก าร แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง เป็ นการยอมรั บ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 1 ด้าน คือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ แต่ไม่แตกต่างกันในด้านความน่าเชื่ อถื อ
ไว้ใจในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริ โภค และด้านความเห็ น
อกเห็นใจผูร้ ับบริ การลูกค้าชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้บริ การ แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านความเป็ นรู ปธรรม
ของการบริ การเนื่ องจากลู กค้าที่ มีระดับการศึ กษาต่างกันนั้น มี ความพึงพอใจต่อคุ ณภาพการใช้บริ การที่
คล้ายกัน คื อ ลู กค้าส่ วนใหญ่มีระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี จึ งมี ความต้องการการส่ ง งานที่ รวดเร็ ว และมี
คุณภาพ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ราคาในการแปลเอกสาร และเรื่ องการเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าไว้เป็ น
อย่างดีเพราะเอกสารที่ลูกค้านามาแปลนั้นเป็ นเอกสารสาคัญส่ วนตัวที่ใช้ทางราชการส่ วนมากมักจะเป็ นฉบับ
จริ งเท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับวิไลพร เย้ยกระโทก (2551) พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจใน
คุ ณภาพการบริ การเงิ นฝากสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุไรวรรณ จันท์เจริ ญวงษ์ (2555) ที่ได้ศึกษาคุณภาพ
การให้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ในอาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รีซ่ ึ งพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีการประเมินคุณภาพการให้ บริ การธนาคารพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ
กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์ (2551) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาในสังกัดเขตนนทบุ รีซ่ ึ งพบว่า ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันมี ความพึงพอใจต่ อการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ นสาขาในสังกัดเขตนนทบุรีที่แตกต่างกัน
อาชีพ ของลูกค้ าชาว ไทย จีน ญีป่ ุ่ น และเกาหลี ของห้ างหุ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง
ความพึงพอใจของลู กค้า ชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง
จาแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลด้านอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริ การ ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 5 ด้าน
ลูกค้าชาวไทยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีของห้างหุ ้นส่ วนจากัดดิษฐ์รุ่งเรื องที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้บริ การไม่แตกต่างกันทั้ง5ด้านอาชีพของลูกค้าที่มารับบริ การส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารหรื องานแปลในสิ่ งที่ตอ้ งการแล้ว จึงทาให้การวัด
ระดับความพึงพอใจไม่พบความแตกต่าง เนื่องจากมีหลากหลายอาชี พมาใช้บริ การ ในการรับแปลเอกสาร
ทุกชนิ ดในหลากหลายสาขา เช่น แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลเอกสารด้านธุ รกิ จการค้าทัว่ ไป รวมไปถึง
รั บ แปลเอกสารเพื่ อ ขอวีซ่ า รั บ แปลเอกสารราชการส่ ว นบุ ค คลต่ า งๆ เช่ น สู ติบ ตั ร ทะเบี ย นบ้า น บัต ร
ประชาชน ทะเบียนสมรส ใบมรณะ เป็ นต้น พร้อมบริ การรับรองคาแปลเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ
เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization) รับรองเอกสารกับสถานทูต
ประเทศต่างๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย (Authentication) มีการบริ การส่ งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณี ยท์ ้ งั ใน
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ประเทศและต่างประเทศทัว่ โลก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญนภา จรัสพันธ์(2557) ที่ศึกษาเรื่ องความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อคุ ณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี
พบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน
รายได้ ของลูกค้ าชาว ไทย จีน ญีป่ ุ่ น และเกาหลี ของห้ างหุ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง
ความพึงพอใจของลู กค้า ชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง
จาแนกตามรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลด้านรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 2 ด้าน คือ
ด้านความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ และด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริ โภค แต่ไม่แตกต่างกันในด้าน
ความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค และด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ
ลูกค้าชาว ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง ที่มีรายได้แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกัน2ด้านคือด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การและด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริ โภคลู กค้าโดยส่ วนใหญ่มีรายได้สูงรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนมากกว่า 50,000บาทขึ้นไปเมื่อลูกค้าได้รับการบริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัดดิษฐ์รุ่งเรื องแล้วได้รับการ
ตอบสนองความต้องการลู กค้า ที่ มี รายได้สูงย่อมมี ความต้องการความพึ งพอใจสู ง เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นมี
ชื่ อเสี ยงที่ดีและมีบุคลากรที่แปลเอกสารจะต้องสาเร็ จการศึกษาที่ด้านภาษาโดยตรงมีประสบการณ์ หรื อ
ผลงานที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการทางานเจ้าหน้าที่แปลเอกสารมีความรู ้ทางด้านการใช้ภาษาที่ดี ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ เพราะบริ ษทั จะไม่อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่แปลเอกสารใช้โปรแกรมช่ วยแปล หรื อโปรแกรม
Google Translate และการส่ งงานที่ รวดเร็ วและมี คุณภาพนโยบายเรื่ องราคาในการแปลเอกสารก็มี ค วาม
สมเหตุสมผลกับเอกสารในแต่ละใบจึงทาให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับวิไลพร เย้ย
กระโทก (2551) พบว่ารายได้ที่ต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การเงินฝากสอดคล้องกับงานวิจยั
ของอุไรวรรณจันท์เจริ ญวงษ์( 2555)ที่ได้ศึกษาคุ ณภาพการให้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ในอาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุ รีซ่ ึ งพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้แตกต่างกันมีการประเมินคุ ณภาพการให้บริ การ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
เพื่อให้ขอ้ ค้นพบจากการวิจยั ครั้ งนี้ ในประเด็นสาคัญที่ สามารถนาผลการศึ กษาไปใช้กาหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ การของห้างหุ ้นส่ วนจากัดดิษฐ์รุ่งเรื องผูว้ ิจยั จึงนาเสนอข้อเสนอแนะที่
ได้จากข้อค้นพบในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1.ความพึงพอใจของลู กค้าชาว ไทย จี น ญี่ ปุ่น และเกาหลี ต่อคุ ณภาพการให้บริ การ ของห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การ
แตกต่างกัน ดังนั้นจึ งควรมี การหากลยุทธ์ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อให้การให้บริ การสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้บริ การอย่างรวดเร็ วมาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ ให้ทุกด้าน
ของการให้บริ การ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้สูงสุ ด
2.ควรกาหนดนโยบายด้านความน่ าเชื่ อถื อ ไว้ใจในการบริ การ เพื่อให้ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์
รุ่ งเรื อง มีความพร้อมในการให้บริ การ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มารับบริ การ
3.ความพึงพอใจของลู กค้าชาวไทย จี น ญี่ ปุ่น และเกาหลี ต่อคุ ณภาพการให้บริ การ ของห้าง
หุ ้นส่ วนจากัด ดิษฐ์ รุ่ งเรื อง ต่อปั จจัยความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก แสดงว่าความพึงพอใจของ
ลู กค้าชาว ไทย จี น ญี่ ปุ่น และเกาหลี ต่อคุ ณภาพการให้บ ริ ก าร ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดิ ษฐ์ รุ่ งเรื อง ใน
ปั จจุบนั มีความเหมาะสม ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรรักษามาตรฐานในการให้บริ การ ในเรื่ องการส่ งงานที่รวดเร็ ว
และมีคุณภาพ ราคาในการแปลเอกสาร การเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าไว้เป็ นอย่าง เจ้าหน้าที่แปลเอกสารมี
ความรู ้ทางด้านการใช้ภาษาที่ดี ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานสู ง
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