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ทัศนคติของผู้เข้ ารับบริการทีมีต่อพนักงานให้ บริ การฝึ กอบรมของศูนย์ พฒ
ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
The attitude of the service with the service staff training, skill development centers Ranong
อรพิน ปูชนียกุล1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุ วิทย์ ทับหิ รัญรักษ์ อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 1 2
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 23
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ เพือศึ กษาระดับทัศนคติของผูร้ ับบริ การทีมี ต่อพนักงานให้บริ การ
ฝึ กอบรมของศู น ย์พ ฒ
ั นาฝี มื อ แรงงานจัง หวัดระนอง, เพื อเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ ข องผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่ อ
พนั ก งานให้ บ ริ การฝึ กอบรมของศู น ย์ พ ัฒ นาฝี มื อ แรงงานจัง หวัด ระนองจํา แนกตามลั ก ษณะของ
ประชากรศาสตร์ แ ละเพื อศึ ก ษาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้า นการฝึ กอบรมของ
ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
ครังนี คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกับศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง จํานวน 350 คน เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี, ค่าร้อยละ, ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน,
T-test, F-test และ (ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 75.7 อายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 36.9 จบการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.1 อาชี พ ค้า ขาย/ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว
คิดเป็ นร้ อยละ 31.7 รายได้ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.7 จํานวนครังที เข้า
ฝึ กอบรมโดยเฉลีย จํานวน 1 ครัง คิดร้อยละ 84.3
ทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัด
ระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านลัก ษณะภายนอก ด้านความ
น่ า เชื อถื อ ด้านความรวดเร็ ว ด้า นการติ ดต่ อสื อสาร ด้า นการบริ ก าร ด้านความน่ า ไว้วางใจ พบว่าอยู่ใ น
ระดับมาก
ทัศนคติของผูร้ ั บบริ การที มีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มื อแรงงานจังหวัด
ระนอง จํา แนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ มี สถานภาพส่ วนบุ คคลแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ แตกต่ างกันมี ทศั นคติ ต่อผูใ้ ห้บ ริ การแตกต่ างกัน ยกเว้นจํานวนครั งที เข้า
ฝึ กอบรมแตกต่างกันมีทศั นคติต่อผูใ้ ห้บริ การทีไม่แตกต่างกัน
แนวทางในการปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การด้านการฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
จังหวัดระนอง พบว่า ด้านอาคารสถานที วัสดุ อุปกรณ์ ควรมีการปรับปรุ งให้พร้ อมและทันสมัยพร้อมทีจะ
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ใช้งานและด้านการติดต่อสื อสาร กล่าวคือศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง ยังขาดการประชาสัมพันธ์
หลักสู ตรในการฝึ กอบรมจึ งควรมีการประชาสัมพันธ์ หลักสู ตรต่าง ๆให้มากขึนและหลากหลายช่ องทาง
เพือให้ประชาชนหรื อผูส้ นใจเข้าถึงข้อมูลเกียวกับการพัฒนาฝี มือแรงงานได้อย่างทัวถึ งและนอกจากนี ด้าน
ความรวดเร็ วควรมีการปรับปรุ ง กล่าวคือเมือประกาศผูผ้ า่ นการฝึ ก ควรมอบวุฒิบตั รในวันเดียวกัน เพือผูเ้ ข้า
รับบริ การนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานต่อไป
คําสํ าคัญ
ทัศนคติ, ฝึ กอบรม, ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
ABSTRACT
This research aims To study the attitudes of patients toward staff training provider of Skill
Development Center, Ranong, to compare the attitudes of patients toward staff training centers,
skill development Ranong by type of demographic and. to study ways to improve the quality of
customer service training. Skill Development Center Ranong This research is a quantitative
research. The sample used in this research is the training center for skill development in Ranong,
350 people used in the study was a questionnaire. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, standard deviation, T-test, F-test and (ANOVA).
The study found that The sample was female 75.7 percent ages of 31-40 years old accounted
for 36.9 percent of graduate diploma / vocational. Retail trade accounted for 41.1 percent career /
business. 31.7 percent of monthly income of between 5,001-10,000 baht, representing 33.7 percent of
the participants, on average, 84.3 percent think the first time.
The attitude of the staff at the service provider's training centers, skill development
Ranong. The overall high level. When considering areas The Appearance Reliability The speed
Communications Services The reliability found in high levels.
The attitude of patients towards staff training, skill development centers in Ranong. By type
of demographic The status of individual differences that gender, age, education, occupation, income,
different attitudes towards different providers. Except for the number of times participants have
different attitudes to the service provider is no different.
Ways to improve the quality of customer service training, skill development centers in
Ranong found on buildings, equipment should be updated with the date and ready to use, and
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communication. Namely the Skill Development Center Ranong. The lack of information on training
courses should have public relations courses. More and more variety of channels. To provide the
public and interested parties have access to information about the development of a skilled
workforce thoroughly and also the speed can be improved. That is, when the announcement
through training. Should confer diplomas on the same day In order to use the service to continue
running.
Keyword
Attitude, Training, Ranong Skill Development Center
บทนํา
ตามคํา แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี โดย พลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
แถลงต่อสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ เมือวันศุกร์ ที 12 กันยายน 2557 (เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2557, หน้า13)
ในข้อ 7 การส่ งเสริ มบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซี ยน กล่าวไว้วา่ “การรวมตัวเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนซึ งจะมีผลใช้บงั คับอย่างเต็มที ณ สิ นปี 2558 จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
หากประเทศไทยเตรี ยมการในเรื องต่าง ๆ ให้พร้ อมการเร่ งดําเนิ นการเตรี ยมความพร้ อมทังในเรื องความ
เชือมโยงด้านระบบการขนส่ งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนา
ด่านชายแดนและการเตรี ยมการด้านทรัพยากรมนุ ษย์จะส่ งเสริ มบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซี ย นให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนชาวไทยร่ ว มกับ
ประชาชนอาเซี ยนและตามความในข้อ 7.3 ได้กล่าวถึ งความสําคัญการพัฒนาแรงงานไว้ดงั นี “ การพัฒนา
แรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทังแรงงานวิชาชี พ แรงงานมีทกั ษะและ
แรงงานไม่ มี ท ัก ษะ โดยการเร่ ง รั ด และขยายผลการใช้ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บ ัติ
โดยคํานึงถึงความเป็ นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝี มือแรงงานและมาตรฐานวิชาชี พใน 8 กลุ่ม ทีมีขอ้ ตกลง
การเปิ ดเสรี ในอาเซี ยนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิ ตให้เพียงพอ การยกระดับฝี มือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีมี ศกั ยภาพและอุตสาหกรรมที ใช้แรงงานเข้มข้นการส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงาน เพือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน”
ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ การแข่งขันของธุ รกิจมีความรุ นแรง ไม่วา่ ด้านการบริ หาร การผลิต การตลาด
เพือให้ธุรกิจอยูร่ อด ทังภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างมุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีศกั ยภาพสู งขึน ซึ งมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องโดยตรง เพือตอบสนองความต้องการนีโดยเฉพาะส่ วนภูมิภาค ซึ งตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาฝี มือแรงงานในระดับพืนที คือ “ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัด” ซึ งเป็ นหน่วยงานภาครัฐทีมี
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หน้าที ในการพัฒนากําลังแรงงานระดับจังหวัดให้มี ศกั ยภาพเพิมสู งขึ นโดยใช้เครื องมื อการฝึ กอบรมทัง
ภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ เป็ นเครื องมือในการพัฒนาฝี มื อแรงงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กอบรมจึงเป็ นอี ก
ภารกิจหนึ งของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง ทีจะต้องดําเนิ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กาํ ลัง
แรงงานไทยให้เป็ นผูม้ ี ฝีมือ ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และทัศนคติทีดี ในการทํางานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและทันกับความเปลี ยนแปลงของตลาดแรงงานในปั จจุ บ นั อี กทัง
เป็ นการสร้ า งงาน สร้ า งรายได้ และสามารถดํา รงชี วิตเลี ยงดู ค รอบครั วให้หลุ ดพ้นจากความยากจนได้
ตลอดจนเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดสู่ ระดับประเทศและอาเซี ยน
การฝึ กอบรมด้านอาชี พหรื อการพัฒนาฝี มือแรงงานถือได้วา่ เป็ นการลงทุนของภาครัฐทีค่อนข้างสู ง
แต่คุม้ ค่า ศูนย์พฒั นาฝี มื อแรงงานจังหวัดระนอง จึงเป็ นส่ วนหนึ งที มีความรั บผิดชอบในการดําเนิ นการ
พัฒนากําลังแรงงานในจังหวัด โดยการฝึ กอบรมให้กบั แรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ ตลาดการทํางาน และแรงงานที
ทํางานแล้วแต่ตอ้ งการยกระดับฝี มื อในการทํางานให้สูงขึน ให้มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และความ
ชํานาญในการทํางาน ตลอดจนมี ทศั นคติและพฤติกรรมที ดี ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานที ดีขึนทังใน
ปั จจุบนั และอนาคต
จากประสบการณ์ การทํางานด้านการฝึ กอบรมให้กบั แรงงานในจังหวัดระนองอย่างต่อเนื องนัน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีทศั นคติหลากหลายต่อการฝึ กอบรม ดังแสดงให้เห็ นในการสรุ ปผลการดําเนิ นการ
ฝึ กอบรม พบว่าการจัดฝึ กอบรมมีทงประสบความสํ
ั
าเร็ จและไม่ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้
เนืองจากผูเ้ ข้ารับบริ การฝึ กอบรมมีส่วนร่ วมและให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมค่อนข้างตํา ทังนี อาจะเป็ นผล
มาจากปั จจัย ภายนอกและปั จจัย ภายในของการฝึ กอบรมอย่า งเช่ น อาคารสถานที เวลา หรื อแม้ก ระทัง
พนัก งานที ให้บ ริ ก ารฝึ กอบรมที ไม่ ส อดคล้องกัน เป็ นต้น จึ ง ทํา ให้ก ารใช้จ่า ยงบประมาณไม่ คุ ้ม ค่ า กับ
ความสําเร็ จในการดําเนินงาน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาเรื องทัศนคติผเู ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงาน
ที ให้ บ ริ ก ารฝึ กอบรมของศู นย์พ ฒ
ั นาฝี มื อ แรงงานจัง หวัดระนอง เพื อจะได้นํา ข้อมู ล ที ได้ไ ปใช้ใ ห้ เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลียนพฤติกรรมการ
ทํางาน พร้ อมที จะพัฒนาปรั บปรุ ง คุ ณภาพการ การบริ ก ารฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มื อแรงงานจัง หวัด
ระนองให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับทัศนคติของผูร้ ับบริ การทีมีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือ
แรงงานจังหวัดระนอง
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2. เพือเปรี ยบเทียบทัศนคติของผูร้ ับบริ การทีมีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือ
แรงงานจังหวัดระนอง จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์
3. เพือศึกษาแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การฝึ กอบรมของ ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
จังหวัดระนอง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือf หา
การศึกษาครังนี มุ่งการศึกษาทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของ
ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง ตามแนวคิดของพาราสุ รามานและคณะ ประกอบด้วย ด้านลักษณะ
ภายนอก ด้านความน่าเชือถือ ด้านความรวดเร็ ว ด้านการติดต่อสื อสาร ด้านการบริ การ ด้านความน่าไว้วางใจ
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากรในการศึกษาครังนี คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกับศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัด
ระนอง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 1,980 คน (แผน:การพัฒนาฝี มือแรงงานประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกับศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนองประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยกําหนดกลุ่ ม ตัวอย่า งที- ใช้ใ นการศึ ก ษาจากการเปิ ดตารางแสดงจํา นวนกลุ่ ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที-ความคลาดเคลื-อนที- 95 % เท่ากับ 350 คน
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครังนี กําหนดระยะเวลาของการวิจยั ตังแต่ เดือน ตุลาคม 2558 ถึง เดือน มกราคม 2559
4. ขอบเขตพืนf ที
ศึ ก ษาเฉพาะผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมของศู น ย์พ ัฒ นาฝี มื อ แรงงานจัง หวัด ระนอง อํา เภอเมื อ ง
จังหวัดระนอง
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื องทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือ
แรงงานจังหวัดระนอง ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดทฤษฎีทีเกี ยวข้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั มาทบทวน ได้แก่
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แนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับทัศ นคติ แนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับการฝึ กอบรม แนวคิ ดเกี ยวกับคุ ณภาพการบริ การ
แล้วนํามาสรุ ปได้ ดังนี
จากการศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีทีเกียวกับทัศนคติ ได้มีนกั วิชาการให้ความหมายของ
ทัศนคติไว้ ดังนี สุ ชยั ยัณต์ โชติพนั ธ์ (2552, หน้า 32) ให้ความหมายไว้วา่ ทัศนคติเป็ นความรู ้สึกนึ กคิดหรื อ
สภาพจิตใจหรื อความคิดเห็นและกริ ยาท่าทางทีแสดงออกต่อสิ งหนึ งสิ งใด ทังทีเป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
ในเชิ งประเมินค่าว่ามีคุณหรื อโทษทีอาจแสดงออกในรู ปของความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจและมีผลทําให้
บุคคลนันพร้ อมทีจะตอบสนองหรื อแสดงความรู ้ สึกโดยการสนับสนุ นหรื อต่อต้านสิ งเหล่านันในลักษณะ
ความชอบหรื อไม่ชอบ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย ยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ดังนันทัศนคติจึงไม่ใช่พฤติกรรมแต่
เป็ นการเตรี ยมเพือกระทําอย่างใดอย่างหนึ งตามทัศนคติทีเขามีอยู่ ธี ระ พฤกษนันต์ (2551,หน้า 9) ทัศนคติ
เป็ นความสัมพันธ์ทีคาบเกี ยวกันระหว่างความรู ้ สึกและความเชื อหรื อการรู ้ ของบุคคลกับแนวโน้มทีจะมี
พฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ งต่อเป้ าหมายของทัศนคตินนโดยสรุ
ั
ปทัศนคติในงานทีนีเป็ นเรื องของ
จิ ตใจท่ า ที ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดและความโน้ม เอี ย งของบุ ค คลที มี ต่อ ข้อมู ล ข่ า วสารและการเปิ ดรั บ รายการ
กรองสถานการณ์ทีได้รับมาซึ งเป็ นไปได้ทงเชิ
ั งบวกและเชิงลบทัศนคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา
จะเห็ นได้ว่าทัศนคติ ประกอบด้วยความคิ ดที มีผลต่ออารมณ์ และความรู ้ สึกนันออกมาโดยทางพฤติ กรรม
ซึ งผูว้ ิจยั ได้สรุ ปทัศนคติ หมายถึ ง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ สึก นึ กคิด อารมณ์ ทีออกมาจากจิตใจของ
แต่ละบุคคลจากการสัมผัสรับรู ้ สิ งเร้ า จากข้อมูลข่าวสาร วัตถุ การบริ การหรื อ สถานการณ์ ต่าง ๆ ทีเข้ามา
เกียวข้องในช่วงเวลานัน โดยแสดงพฤติกรรมออก ทาง กาย วาจา ใจ ให้เห็น ณ เวลานันๆ
แนวคิดทฤษฎีการฝึ กอบรม ได้มีนกั วิชาการให้ความหมายการฝึ กอบรม ดังนี เครื อวัลย์ ลิมอภิชาติ
(2531, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการฝึ กอบรมไว้ดงั นี คือ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Learning) เฉพาะอย่าง
ของบุคคลเพือปรับปรุ งและเพิมพูนความรู ้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะหรื อความ
ชํานาญการ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิ ดความเปลี ยนแปลงใน
พฤติกรรมและทัศนคติเพือการปฏิบตั ิงานในหน้าที (Specific Knowledge) เพือยกมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ให้อยู่ในระดับสู งขึนและทําให้บุคลากรมีความเจริ ญก้าวหน้าในงาน นัยสิ ทธิq ปิ นม่วง (2548, หน้า39-40)
ได้ให้ความหมายการฝึ กอบรมหมายถึงกระบวนการสําคัญทีจะช่วยพัฒนาหรื อฝึ กฝนเจ้าหน้าทีหรื อบุคลากร
ใหม่ทีจะเข้าทํางานหรื อปฏิ บตั ิหน้าทีงานประจําอยู่แล้วในหน่ วยงานให้มีความรู ้ ความสามารถทักษะหรื อ
ความชํานาญทัศนคติหรื อเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานตลอดจนประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับการทํางานซึ ง
จะนํา ไปสู่ การเพิมผลผลิ ตและเกิ ดผลสํา เร็ จต่ อเป้ าหมายขององค์ก าร จากการรวบรวมความหมายการ
ฝึ กอบรม ผู ้วิ จ ัย ได้ ส รุ ปความหมายของการฝึ กอบรม คื อ วิ ธี ก ารช่ ว ยพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี
ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญในการทํางานให้มากขึน เพือนําไปพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบ
ความสําเร็ จ
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แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี ยวกั บ คุ ณ ภาพและบริ การ ซี แ ทมล์ พาราซุ ร ามานและคณะ (Ziethaml,
Parasuraman, and Berry, 1990) ได้กาํ หนดมิติทีจะใช้วดั คุณภาพในการให้บริ การ (dimension of service
quality) ไว้ 10 มิติ ดังนี มิติที 1 ลักษณะของการบริ การ (appearance) หมายถึง สภาพทีปรากฏให้เห็นหรื อ
จับต้องได้ในการให้บริ การ มิติที 2 ความไว้วางใจ (reliability) หมายถึ ง ความสามารถในการนําเสนอ
ผลิ ตภัณ ฑ์หรื อการบริ ก ารที เป็ นไปตามคํา มันสั ญญาได้อย่า งตรงไปตรงมาและถู ก ต้อง มิ ติที 3 ความ
กระตื อรื อร้ น (responsiveness) หมายถึ ง การที องค์การทีให้บริ การแสดงความเต็มใจที จะช่ วยเหลื อและ
พร้อมทีจะให้บริ การลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การอย่างเต็มที ทันทีทนั ใด มิติที 4 สมรรถนะ (competence) หมายถึง
ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานบริ การทีรั บผิดชอบอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มิติที 5 ความมี ไมตรี จิต
(courtesy) หมายถึง มีอธั ยาศัยนอบน้อม มีไมตรี จิตทีเป็ นกันเอง รู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ืนจริ งใจ มีนาใจและมี
ํ
ความ
เป็ นมิตรของผูป้ ฏิบตั ิการให้บริ การ มิติที 6 ความน่าเชื อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในด้านการ
สร้ างความเชื อมันด้วยความซื อตรงและสุ จริ ตของผูใ้ ห้บริ การ มิติที 7 ความปลอดภัย (security) หมายถึ ง
สภาพทีบริ การปราศจากอันตราย ความเสี ยงภัยหรื อปั ญหา ต่าง มิติที 8 การเข้าถึงบริ การ (access) หมายถึง
การติ ดต่อเข้ารั บ บริ การเป็ นไปด้วยความสะดวก ไม่ยุ่งยาก มิ ติที 9 การติ ดต่อสื อสาร (communication)
หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์และการสื อความหมาย มิ ติที 10 การเข้าใจลู กค้าหรื อ
ผูร้ ับบริ การ (understanding of customer) ในการค้นหาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรื อ
ผูร้ ับบริ การ รวมทังการให้ความสนใจต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
จากแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี ยวกับ คุ ณ ภาพและบริ ก าร ซี แ ทมล์ พาราซุ ร ามานและคณะ (Ziethaml,
Parasuraman, and Berry, 1990) ได้กาํ หนดไว้ 10 มิติ ทีใช้วดั คุณภาพในการให้บริ การ (dimension of service
quality) ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ให้เข้ากับคุณภาพการบริ การของพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือ
แรงงานจังหวัดระนอง จํานวน 6 ด้าน กล่าวคือ 1.ด้านลักษณะภายนอก หมายถึง ลักษณะทีสามารถมองเห็น
ได้จ ากภายนอกของบุ ค ลากร อุ ป กรณ์ ที ให้ บ ริ ก าร ว่า มี ค วามเหมาะสม สวยงาม ทันสมัย หรื อ ไม่ เช่ น
พนักงานแต่งกายสุ ภาพ พนักงานยิมแย้ม แจ่มใส สถานที สะอาด อุ ปกรณ์ ทนั สมัย เป็ นต้น 2. ด้านความ
น่ าเชื อถื อ หมายถึ ง ความซื อสัตย์และความน่ า เชื อถื อ การบริ ก ารที ดี มี คุณภาพ บริ การด้วยความถู ก ต้อง
แม่ น ยํา แนะนํ า ช่ ว ยเหลื อ และมี ม าตรฐานในการบริ การเดี ย วกั น และเต็ ม ใจในการให้ บ ริ การ
3. ด้านความรวดเร็ ว หมายถึ ง ความเต็มใจของผูใ้ ห้บริ การที จะให้บริ การอย่างรวดเร็ ว และเต็มใจที จะ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที ในทันทีทนั ใด ขันตอนไม่ซบั ซ้อน 4. ด้านการติดต่อสื อสาร หมายถึง การสื อสารหรื อ
ให้ข ้อมูล แก่ ลู กค้า ด้วยภาษาที สุ ภาพ ไพเราะ เข้าใจง่ าย ชัดเจน โดยใช้สื อ เช่ นป้ ายจุ ด เข้ามาช่ วยในการ
ดําเนิ นการด้วยก็เป็ นสิ งที ดี 5.ด้า นการบริ การ หมายถึ ง การให้บ ริ ก ารแก่ ผูเ้ ข้ารั บการด้วยความเป็ นมิ ตร
บริ การด้วยความ เสมอภาค เข้าใจความต้องของผูเ้ ข้ารับบริ การ และต้องยอมรับในข้อผิดพลาดด้วยความเต็ม
ใจในงานบริ การ 6. ด้านความน่ าไว้วางใจ หมายถึ ง การทีผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ความสามารถ และทักษะที
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ปฏิบตั ิงานด้านบริ การเป็ นอย่างดี มีพฤติกรรมทีเหมาะสม มีความซื อสัตย์และคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ข้า
รับบริ การ
จากการศึกษาวิจยั แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงทัศนคติของผู ้
เข้ารับบริ การทีมีต่อผูใ้ ห้บริ การของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนองโดยนําเอกแนวคิดด้านคุ ณภาพ
การบริ การมาศึกษาประกอบด้วยตามกรอบแนวคิด ดังนี

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
วิธีดําเนินการวิ
ัย งทีเข้าฝึ กอบรม
6. จําจนวนครั
1. ระเบียบวิธีวจิ ัย

ตัวแปรตาม
ทัศนคติต่อพนักงาน
ทีให้บริ การฝึ กอบรม
พาราสุ รามานและคณะ
(Parasuraman and others,1990)

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรในการศึกษาครังนี คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ของศู น ย์ พ ัฒ นาฝี มื อ แรงงานจัง หวัด ระนอง ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 จํา นวน 1,980 คน
(แผน:การพัฒนาฝี มือแรงงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558) โดยกําหนดกลุ่ มตัวอย่างจากตารางแสดง
ขนาดของกลุ่มกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 350 คน โดยใช้หลักความน่าจะเป็ น ด้วย
วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ทีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึนโดยอาศัยแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องแบ่งเป็ น
3 ตอน ดังนี ตอนที 1 เป็ นข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
จํานวน 6 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกียวกับ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้ต่อเดือน, จํานวนครังที
เข้า ฝึ กอบรม ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ทัศ นคติ ข องผูเ้ ข้า รั บ บริ ก ารที มี ต่อพนัก งานให้บ ริ ก าร
ฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง ข้อคําถาม จํานวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่
1749

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ด้านลักษณะภายนอก, ด้านความน่ าเชื อถื อ, ด้านความรวดเร็ ว,ด้านการติดต่อสื อสาร, ด้านการบริ การและ
ด้านความน่ าไว้วางใจ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่ วน
ประเมินค่าชนิ ด 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert คือ มากทีสุ ด, มาก, ปานกลาง, น้อย, และน้อยทีสุ ด และ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทาง เกียวกับแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพ
ให้บริ การด้านการให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
2. ขันตอนการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดลําดับขันตอนการวิจยั ได้ดงั นี
2.1 ผูว้ จิ ยั ทําการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและผลงานวิจยั ทีเกียวข้องต่าง ๆ เพือนํามาเป็ นทฤษฎี
และแนวทางในการศึกษาวิจยั เพือสร้างกรอบและขอบเขตงานวิจยั นําเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ทีปรึ กษา
2.2 ผูว้ ิจยั สร้างเนื อหางานวิจยั และแบบสอบถามจากเอกสารต่าง ๆและงานวิจยั ทีได้ทาํ การวิจยั
ผ่านมาแล้ว นําเสนอกับอาจารย์ทีปรึ กษางานวิจยั เพือตรวจสอบความถู ตอ้ ง ความเที ยงตรงของภาษาและ
เสนอแนะเพิมเติม
2.3 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของคณะกรรมการ เพือให้แบบสอบถามมีความ
ชัดเจนเหมาะสมและตรงตามเนื อหา จึ งนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช้ (Try out) เพือนํากลับมา
ทดสอบความเชือถือได้ (Reliability) โดยอาศัยสถิติ Cronbach Alpha ซึ งกําหนดให้ค่าความเชื อถือได้ของค่า
สัมประสิ ทธิqเอลฟ่ ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70 แสดงว่ามีความเชือถือ สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อไป
2.4 เมือดําเนิ นการทดสอบความน่าเชื อถื อจนกว่าจะได้ความน่ าเชื อทีมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70
แล้วนัน ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลภาคสนาม เมือเก็บข้อมูลภาคสนามเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
3.1 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามทีได้ผา่ นการตรวจสอบเครื องมือเรี ยบร้อยแล้ว ตามจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง
3.2 ดําเนินการส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพือขอความอนุเคราะห์และความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม เมือครบกําหนดระยะเวลา ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการติดตามแบบสอบถามกลับจากกลุ่มตัวอย่าง
จนครบจํานวน และทําการสํารวจความครบถ้วนในเนือความของแบบสอบถามทีได้รับ
3.3 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้ทาํ การรวบรวมจากแบบสอบถาม ดังนี
4.1 จากแบบสอบถามตอนที 1 ใช้วธิ ี การประมวลผลจากหลักสถิติเชิงพรรณา (Descriptive
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Statistics) โดยการหาค่าความถี (Frequencies) และค่าร้ อยละ (Percentage) เพือใช้ในการอธิ บายลักษณะ
ข้อมูลทัวไปของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
4.2 จากแบบสอบถามตอนที 2 ในส่ วนของทัศนคติของผูร้ ับบริ การทีมีต่อผูใ้ ห้บริ การของศูนย์
พัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดระนองใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
การหาค่าเฉลีย (Mean : ̅ ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพือใช้อธิ บายค่าเฉลีย
ของข้อมูลและอธิ บายค่าความแปรปรวนของข้อมูล นําเสนอในรู ปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยายและ
สรุ ปผลการดําเนินการวิจยั
4.3 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมี ต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์
พัฒนาฝี มื อแรงงานจังหวัดระนองจําแนกตามประชากรศาสตร์ โดยการทดสอบหาค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรื อการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้นยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ผลการวิจัย
ตอนที 1 วิเคราะห์เกียวกับทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมของ
ศูนย์พฒั นาฝี มื อแรงงานจังหวัดระนอง พบว่า ทัศ นคติ ข องผูเ้ ข้ารั บ บริ ก ารที มี ต่อพนักงานที ให้บริ ก าร
ฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าทัศนคติทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือด้านการบริ การ รองลงมา คือด้านความน่าไว้วางใจ ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลีย
น้อยทีสุ ด คือด้านลักษณะภายนอกตามลําดับ
ตอนที 2 วิเคราะห์การเปรี ยบเทียบทัศนคติของผูร้ ับบริ การทีมีต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรม
ของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์
2.1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับทัศนคติต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรม
เพศชายมี ค่ าเฉลี ยทัศนคติ 4.04 และเพศหญิ งมี ค่า เฉลี ยทัศนคติ 3.98 เมื อเปรี ยบเที ย บระดับ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การจําแนกตามเพศ ด้วยวิธี t-test (Independent Sample t-test) พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติ
ต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2.2 แสดงการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับทัศนคติ ต่อพนักงานที ให้บริ การ
ฝึ กอบรม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า ระดับอายุทีแตกต่างกันมีทศั นคติต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมแตกต่างกัน
2.3 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับทัศนคติต่อพนักงานที
ให้บริ การฝึ กอบรมโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีทศั นคติต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมแตกต่างกัน
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2.4 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชี พกับระดับทัศนคติต่อพนักงานทีให้บริ การ
ฝึ กอบรมโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า อาชีพทีแตกต่างกันมีทศั นคติต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมแตกต่างกัน
2.5 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ระดับทัศนคติต่อพนักงานทีให้บริ การ
ฝึ กอบรมโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า รายได้ทีแตกต่างกันมีทศั นคติต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมแตกต่างกัน
2.6 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างจํานวนครังทีเข้าฝึ กอบรมกับระดับทัศนคติต่อ
พนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 พบว่า จํานวนครังที เข้าฝึ กอบรมทีแตกต่างกันมี ทศั นคติ ต่อพนักงานที ให้บริ การ
ฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน
ตอนที 3 คําถามปลายเปิ ดทีว่า “แนวทางการปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การฝึ กอบรมของ
ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง” พบว่า ด้านอาคารสถานที วัสดุ อุปกรณ์ และด้านการติดต่อสื อสาร
และด้านความรวดเร็ ว ควรมี การปรั บปรุ ง เพือให้ผูเ้ ข้ารับบริ การเกิ ดทัศนคติ ทีดี ต่อคุ ณภาพการให้บริ การ
ฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจยั เรื อง “ ทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์
พัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง” ในครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับทัศนคติของผูร้ ับบริ การทีมีต่อ
พนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนองและเพือเปรี ยบเทียบทัศนคติ ของ
ผูร้ ับบริ การทีมีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรบรมของศูนย์พฒั นาฝี มื อแรงงานจังหวัดระนอง จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ มีประเด็นอภิปราย ดังนี
1. ทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
จังหวัดระนอง พบว่า ทัศนคติของผูเ้ ข้ารับบริ การทีมีต่อพนักงานทีให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือ
แรงงานจังหวัดระนอง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ งข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับ ธรรศ ทัศเจริ ญ
(2551) ได้ศึกษาเรื องทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของสะพานปลากรุ งเทพโดยรวม อยูใ่ นระดับ
ดีมาก (ค่าเฉลีย เท่ากับ 3.68) เมือเรี ยงค่าเฉลียด้านย่อย 4 ด้านจาก สู งสุ ดมาตําสุ ด ได้ดงั นี คือ ด้านความ
สะดวก (ค่าเฉลีย เท่ากับ 3.84) ด้านอาคารสถานที (ค่าเฉลีย เท่ากับ3.74) และด้านเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การ
(ค่าเฉลีย เท่ากับ 3.74) ซึ ง 3 ด้านนี อยูใ่ นระดับทัศนคติทีดีมาก และสอดคล้องกับ เพ็ญสิ ริ จันทนะโสตถิq
(2548) ความคิ ดเห็ นของสมาชิ ก ที มี ต่อคุ ณ ภาพบริ การของสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยนในประเทศไทย ความ
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คิดเห็ นของสมาชิ กการรับรู ้คุณภาพบริ การทัง 10 ด้าน ตามแนวคิดของ พาราสุ นามาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. เปรี ยบเที ยบทัศนคติ ของผูร้ ั บบริ การที มี ต่อพนักงานที ให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นา
ฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
อาชี พ มี ท ศั นคติ ต่อพนัก งานที ให้บ ริ ก ารฝึ กอบรมแตกต่ า งกัน ข้อค้นพบดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้องกับ
จันทิมา ณ.นคร (2548)ได้ศึกษาเรื อง ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการให้บริ การของโทรศัพท์เคลือนที
ไทยโมบายในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื องจากผูเ้ ข้ารั บบริ การฝึ กอบรมมี ความหลากหลายทางลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ส่ งผลให้ทศั นคติ ของผูเ้ ข้ารั บบริ การที มีต่อพนักงานให้บริ การฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นา
ฝี มือแรงงานจังหวัดระนองแตกต่างกัน
3. จากการตอบคําถามปลายเปิ ดเกี ยวกับความคิดเห็ นในการปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การ
ด้านการฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง พบว่า ด้านอาคารสถานที วัสดุ อุปกรณ์ ควรมี
การปรับปรุ งให้พร้ อม ทันสมัย ส่ วนด้านการติดต่อสื อสารกล่าวคือศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
ยัง ขาดการประชาสั ม พันธ์ ค วรเพิมช่ องทางให้ หลากหลาย และนอกจากนี ด้า นความรวดเร็ วควรมี ก าร
ปรั บปรุ ง กล่ าวคื อเมื อประกาศผูผ้ ่านการฝึ ก ควรมอบวุฒิบตั รในวันเดี ยวกัน เพือผูเ้ ข้ารั บบริ การนําไปใช้
ประโยชน์ในการทํางานต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพือการนําไปใช้
1. ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง ควรเพิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์ให้มากขึน
2. ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง ควรปรับปรุ งอาคารสถานทีให้มีความเหมาะและวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพออยูเ่ สมอ

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัf งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาเกี ยวกับทัศนคติเชิ งคุ ณภาพ เช่ น สัมภาษณ์ แบบเจาะจงกับบุคคลที เข้ามาใช้
บริ การกับศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
2. ควรมีการศึกษาเกียวกับทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื องเป็ นระยะ
เพราะทัศนคติเป็ นสิ งสําคัญต่อการฝึ กอบรมของศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
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