ง
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คุณภาพของการบริการตามการรับรูของลูกคา
โรงเรียนสอนภาษาจีนกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม

ผูเขียน

นายเสรี วงศสมฤดี
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
ผศ. พิสมัย

วิบูลยสวัสดิ์

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาลําดับของการรับรูปจจัยกําหนดคุณภาพของ
การบริการ และเปรียบเทียบลําดับของการรับรูปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการระหวางลูกคาที่เรียน
ในโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางที่มีความแตกตางในลักษณะการบริการ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 200 คน ที่มาใชบริการโรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง โดยเครื่องมือที่ใช เปน แบบสอบถาม
ซึ่งแบงเปน 3 ตอนไดแก ขอมูลทางประชากร แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูปจจัยกําหนดคุณภาพ
ของการบริการ และขอคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ วิเคราะหสมมติฐานดวย
คอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test และ คาสัมปสิทธิ์สหสัมพันธเชิงอันดับ
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ผลการวิจัยพอสรุปไดดังนี้
สมมติ ฐ านข อ ที่ 1 ได รั บ การสนั บ สนุ น เป น บางส ว น กล า วคื อ ลู ก ค า ที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรดานเพศ อายุ และ สถานภาพสมรส จะใหความสําคัญตอปจจัยกําหนดคุณภาพบริการใน

ระดับที่แตกตางกัน แตไมพบวาลูกคาที่มีลักษณะทางประชากรดานอาชีพ ระดับการศึกษา และ
ระดับรายไดตางกันใหความสําคัญตอปจจัยกําหนดคุณภาพของการบริการอยางแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ไดรับการสนับสนุน กลาวคือ ลูกคาที่เรียนในโรงเรียนสอนภาษาจีน
กลางที่มีลักษณะความหลากหลายในการบริการแตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยกําหนดคุณภาพ
บริการแตกตางกัน
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Abstract

The objectives of this research were to study the rank of service and to compare two
schools with different type of service as perceived by consumers. Data were collected from 200
student samples at Chinese language schools. The research instruments were questionnaires ,
which composed of 3 parts: demographic data , perception of service quality determinants and
opinion of service satisfaction. Two hypothesises were analyzed by SPSS program computing
percentage ,means ,standard deviation t –test and Kendall coefficient of concordance W .
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The results were summarized as follows:
The first hypothesis was partially supported , consumers with different sex ,age and
marital status rated the importance of service quality determinants differently. Nevertheless, no
significant differences of rating were found among consumers with different occupation , level of
education and income.
The second hypothesis was supported , consumers who studied at different type of
service Chinese schools , rated the importance of service quality determinants differently.
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