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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย 
 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่ประเทศท่ีมีผู้สูงอำยุมำกข้ึน กำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงเต็มรูปแบบ หมำยถึงกำรที่สัดส่วนของประชำกรผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 
ของประชำกรโดยรวม ซึ่งจำกกำรคำดกำรณ์ของสภำพัฒนสังคม และเศรษฐกิจแห่งชำติและ
หน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศพบว่ำ ในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมี
ประชำกรผู้สูงอำยุ จ ำนวน 12.6 ล้ำนคนจำกจ ำนวนประชำกรรวม 66 ล้ำนคน และคิดเป็นร้อยละ 
19.1 ของประชำกรโดยรวมทั้งนี้จำกกำรศึกษำของ อำภรณ์ ชีวะเกรียงไกร (2560) พบว่ำประเทศไทย
จะเข้ำสู่กำรเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มรูปแบบ กำรที่เป็นสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มรูปแบบ
นั้นท ำให้ภำครัฐบำลต้องรับผิดชอบต่อผู้สูงอำยุที่มีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึนเรื่อยๆ ก่อให้เกิดปัญหำใน
หลำยๆ ด้ำน  ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นปัญหำด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจที่มีภำวะเสื่อมโทรมลงซึ่งเป็น
เรื่องปกติที่จะเกิดกับผู้ที่มีอำยุเพ่ิมมำกข้ึน  
  โดยที่งำนวิจัยของ วันทนำ กลิ่นงำม (2555) พบว่ำ ผู้สูงอำยุประสบปัญหำต่ำง ๆ อยู่มำก ทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และที่อยู่อำศัย ทั้งนี้ผู้สูงอำยุปี พ.ศ. 2552 มีปัญหำ
ด้ำนอำกำรทำงกำยมำกกว่ำผู้สูงอำยุปี พ.ศ. 2530 ส่วนปัญหำด้ำนกำรปรับตัวและควำมสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ด้ำนที่อยู่อำศัย และด้ำนเศรษฐกิจน้อยกว่ำผู้สูงอำยุปี พ.ศ. 2530  
 ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรและเป้ำหมำยชีวิต พบว่ำผู้สูงอำยุต้องกำรที่จะหำทำงแก้ไขปัญหำ
พ้ืนฐำนเหล่ำนั้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้บำงส่วนได้กลำยเป็นเป้ำหมำยชีวิต และกำรเตรียมตัวเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุไป
ในตัว โดยผู้สูงอำยุปี พ.ศ. 2552 มีควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนมีกำรเตรียมตัวด้ำนที่อยู่อำศัย 
ด้ำนสุขภำพ  และด้ำนจิตใจที่จะส่งผลกระทบถึงกันและกันเป็นวงจรไม่รู้จบ และมีผลท ำให้คุณภำพ
ด้ำนกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุลดลง ส่งผลกระทบให้ผู้สูงอำยุเป็นภำระในกำรดูแลมำกขึ้น นอกจำกนี้  
องค์กรสหประชำชำติ (United Nations, 2013) พบว่ำกำรเพ่ิมจ ำนวนของผู้สูงอำยุนี้น ำไปสู่ควำมท้ำ
ทำยทำงด้ำนสังคมและด้ำนกำรดูแลสุขภำพ   
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจด้ำนกำรใส่ใจดูแลสุขภำพของผู้สูงวัย เพ่ือ
ชะลอกำรเสื่อมสภำพของร่ำงกำย ของมนุษย์ในช่วงเข้ำสู่ภำวะวัยสูงอำยุซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำกลัวที่สุด
ส ำหรับผู้ก ำลังก้ำวเข้ำสู่วัยสูงอำยุ ผู้วิจัยจึงได้มีแนวควำมคิดในกำรจัดตั้งโครงกำรศูนย์สร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ไว้รองรับกับอนำคตที่จะมีประชำกรผู้สูงวัย ที่มีปริมำณเพ่ิมมำก
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโครงกำรศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน มีแนวคิดสนับสนุนให้
ผู้สูงอำยุได้ออกมำใช้ชีวิตให้มีสีสัน มีคุณภำพและมีคุณค่ำในกำรด ำรงชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
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กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (2559) ที่ต้องกำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพที่ดี 
เช่น กำรออกก ำลังกำย  กำรมีกิจกรรมทำงสังคม  แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำผู้สูงอำยุโดยตรง  
แต่จะช่วยลดภำระด้ำนกำรดูแล  ในด้ำนสุขภำพให้แก่ผู้สูงอำยุได้   
 โครงกำรศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน จัดสร้ำงด้วยแนวคิดท่ีว่ำ
ต้องกำรพื้นที่ในกำรมำรวมตัวพบปะสังสรรค์กัน กำรเข้ำมำใช้ชีวิตที่มำกด้วยคุณภำพ และใช้ชีวิต
ร่วมกันของผู้สูงวัย โดยเน้นด้ำนสังคมที่ดีมีคุณภำพ คือกำรรับและกำรแบ่งปันเผื่อแผ่ ในด้ำน
ประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิตที่เหนือระดับของผู้สูงวัย ด้ำนจิตใจที่ดีมีควำมสุข และสุดท้ำยด้ำนกำรดูแล
สุขภำพร่ำงกำย โดยเน้นด้ำนกำรปกป้อง และป้องกันกำรเสื่อมสภำพของร่ำงกำย ของผู้สูงวัยให้มี
สมรรถภำพ ที่สำมำรถจะช่วยเหลือตนเองให้ได้มำกที่สุด ด้วยกำรมำท ำกิจกรรมร่วมกันในด้ำนกำร
ออกก ำลังกำย กำรเสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อให้มีควำมแข็งแรง และกำรฝึกกำรสร้ำงสมำธิเป็นหลัก เพ่ือท ำ
จิตใจให้มีควำมสงบสุขและผ่อนคลำย ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐบำลที่ตระหนักถึงกำร
เตรียมควำมพร้อมรับมือ กับกำรดูแลคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้สูงวัยให้มีคุณภำพดี โดยมี
ยุทธศำสตร์ “กำรเตรียมควำมพร้อมรับ สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอำยุ” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์หลัก
ของแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นแบบแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ 2  
(ในปี พ.ศ.2545-2564)  
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เน้นศึกษำประชำกร ที่อยู่ในจังหวัดปทุมธำนีเป็นหลัก  เนื่องจำกมีผู้
เกษียณอำยุงำนจำกองค์กรและบริษัทต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก นับวันจะยิ่งสูงขึ้นทุกปีจำก (ระบบสถิติ
ทำงกำรทะเบียน, 2560) พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2555 ประชำกรในประเทศไทยมีอำยุครบ 55 ปี มีจ ำนวน  
777,572 คน ปี พ.ศ.2556 เฉพำะในจังหวัดปทุมธำนี  มีจ ำนวน 12,057 ปี พ.ศ. 2557 มีจ ำนวน  
13,461 คน ปีพ.ศ. 2558 มีจ ำนวน 14,517 คน และในปี พ.ศ. 2559 มีจ ำนวน 15,390  คน จะเห็น
ได้ว่ำมีผู้ที่เกษียณอำยุงำนเพ่ิมมำกขึ้น  ดังนั้นเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับประชำกรผู้สูงอำยุ
ที่มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน กำรท ำธุรกิจด้ำนกำรดูแลสุขภำพจึงมีควำมส ำคัญมำกกับพฤติกรรมและควำม
เป็นอยู่ของผู้สูงอำยุโดยทั่วไป กำรท ำให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีหลังจำกเกษียณอำยุงำน จึงเป็น
โอกำสทำงกำรตลำดที่ดี ในกำรท ำธุรกิจด้ำนกำรดูแลสุขภำพของผู้เกษียณอำยุงำนแบบกำรให้บริกำร
แบบไปกลับ 
 โครงกำรศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน จะจัดตั้งอยู่บนพื้นที่เลียบถนน
พหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี กำรที่เลือกสถำนที่ตั้ง เลียบกับถนน
พหลโยธินเนื่องจำก อยู่ใกล้กับโครงกำรที่พักอำศัยมำกมำยหลำยโครงกำร ใกล้สถำนที่ท ำงำนทั้งของ
ภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจ สถำนที่ท ำงำนของภำคเอกชนหลำยแห่ง ใกล้แหล่งสถำบันกำรศึกษำหลำย
แห่งในจังหวัดปทุมธำนี มีควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง จึงมีควำมเหมำะสมเป็นอย่ำงมำกในกำร
จัดตั้งศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน 
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 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรที่จะท ำธุรกิจศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ให้
ประสบควำมส ำเร็จได้นั้น ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน จะต้องมีกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดเพื่อให้ธุรกิจมีควำมยั่งยืน ผู้วิจัยเห็นว่ำในกำรที่จะท ำให้ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตมีควำม
ยั่งยืนได้นั้น จะต้องท ำให้ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร มีควำมตั้งใจมำใช้บริกำรที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
ส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำนให้ได้อีกในครั้งต่อๆ ไป ตำมที่ได้มีผู้วิจัยหลำยท่ำนได้ศึกษำไว้ ดังเช่น 
 งำนวิจัยของ จอน และจอง (Jeon & Jeong, 2017) พบว่ำกำรที่ท ำให้ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร
ได้รับควำมพึงพอใจ และได้รับประสบกำรณ์ที่ดีๆ ในกำรบริกำรย่อมส่งผลต่อ กำรท ำให้ลูกค้ำหรือ
ผู้ใช้บริกำรเป็นลูกค้ำประจ ำหรือ เป็นสิ่งที่ท ำให้ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร มีควำมตั้งใจมำใช้บริกำรใน
สถำนที่นั้น  
 เอกบำร์บอล (Aigbavboa, 2016) และ ไทพัท, คิม และเรนำวีรำ (Tripat, Kim & 
Ranaweera, 2017) พบว่ำควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล กับควำมคำดหวังด้ำนบริกำรเป็นสิ่งที่ลูกค้ำ
หรือผู้ใช้บริกำรมีกำรตั้งควำมคำดหวังไว้ว่ำ จะต้องได้รับกำรบริกำรที่ดีมีคุณภำพมำตรฐำนและ ต้อง
ได้รับควำมสะดวกสบำยจำกกำรให้บริกำร หำกได้รับกำรตอบสนองที่ดีย่อมส่งผลต่อ ควำมตั้งใจใช้
บริกำรได้อีก    
 คิม, พำค์ และกลอวินกี้ (Kim, Park & Glovinsky, 2018) และ เทน, โรเบิล และ มอริชั่น   
(Tan, Roberts & Morrison, 2017) พบว่ำกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรให้บริกำรของลูกค้ำ
หรือผู้ใช้บริกำรนั้น จะท ำให้ธุรกิจมีควำมยั่งยืน ซึ่งลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรที่อยำกจะเข้ำ
ร่วมในกิจกรรมกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำร เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตนได้ หำก
ได้รับกำรตอบสนองตำมที่ตนเองได้ตั้งควำมคำดหวังไว้ย่อมส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรที่จะเลือกใช้
บริกำรในสถำนที่นั้นๆ อีก  
 ลีออง, ฮิบเบิร์ท และเอ็นนิว (Leong, Sally & Ennew, 2018) และ ทีรีซ่ำ, เจนนิเฟอร์,  
ทิโมฮี และจอนท์ (Theresa, Jennifer, Timothy & John, 2014) พบว่ำกำรท ำให้ลูกค้ำหรือ
ผู้ใช้บริกำรมีกำรรับรู้ถึงคุณค่ำ และสิทธิประโยชน์ในสินค้ำหรือในบริกำรที่สำมำรถจะตอบสนองตำม
ควำมต้องกำรของตนได้ ตำมที่ได้ตั้งคำดหวังเอำไว้ย่อมส่งผล ให้ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร มีควำมต้องกำร
ที่จะใช้บริกำรได้อีก 
  ปัจจัยดังกล่ำว เป็นสิ่งที่น่ำสนใจที่จะน ำมำศึกษำเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทำงใน
กำรท ำธุรกิจในด้ำนกำรดูแลสุขภำพ ส ำหรับผู้ที่ก ำลังก้ำวเข้ำสู่วัยสูงอำยุให้ประสบควำมส ำเร็จได้ 
 จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่ำปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นน่ำจะมีควำมส ำคัญใน
กำรท ำให้ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร มีควำมตั้งใจใช้บริกำรได้ ซึ่งอำจมีผลดีต่อศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
ส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน จึงท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจท ำกำรศึกษำในเรื่อง “ควำมต้องกำรของแต่ละ
บุคคล กำรมีส่วนร่วม กำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำ และควำมคำดหวังด้ำนกำรบริกำร ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้

https://www.emeraldinsight.com/author/Hibbert%2C+Sally
https://www.emeraldinsight.com/author/Brown%2C+Theresa
https://www.emeraldinsight.com/author/Volberding%2C+Jennifer
https://www.emeraldinsight.com/author/Baghurst%2C+Timothy
https://www.emeraldinsight.com/author/Sellers%2C+John
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บริกำรที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธำนี”  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งปัญหำส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ว่ำ ปัจจัยต่อไปนี้ประกอบด้วย ควำม
ต้องกำรของแต่ละบุคคล กำรมีส่วนร่วม กำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำ และควำมคำดหวังด้ำนกำรบริกำรจะ
ส่งผลต่อ ควำมตั้งใจใช้บริกำรที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำนหรือไม่และ
อย่ำงไร 
 ผู้วิจัยมีควำมคำดหวังว่ำผลกำรศึกษำนี้ น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดท ำ
โครงกำรศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน และก่อเกิดประโยชน์ให้กับผู้สูงวัย เป็น
กำรแบ่งเบำภำระของภำครัฐบำลในกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงวัย และก่อเกิดประโยชน์กับ
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนที่สำมำรถน ำผลกำรวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจในด้ำนกำร
ดูแลสุขภำพของผู้สูงวัยอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 กำรศึกษำในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 
 1.2.1 เพ่ือส ำรวจและวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมคำดหวังด้ำนกำรบริกำรที่ศูนย์สร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ประกอบด้วย ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลในด้ำน
ร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ และด้ำนสังคม กำรมีส่วนร่วม และกำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำในด้ำนกำรเงิน ด้ำนสังคม  
และด้ำนส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้
เกษียณอำยุงำน 
 1.2.2 เพ่ือส ำรวจและวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรที่ศูนย์สร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ประกอบด้วย ควำมคำดหวังในด้ำนกำรบริกำร ด้ำนรำคำ
ค่ำบริกำร ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ด้ำน
รูปลักษณ์ทำงกำยภำพ ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลในด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ ด้ำนสังคม และกำรมี
ส่วนร่วม กำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำในด้ำนกำรเงิน ด้ำนสังคม และด้ำนส่วนบุคคล  
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณ ในกำรมุ่งเน้นศึกษำเรื่องกำรจัดสถำนที่ไว้เพ่ือรองรับกับกลุ่มผู้
เกษียณอำยุงำน  ผู้ที่ว่ำงจำกกำรท ำงำน และผู้ที่มีควำมสนใจในกำรดูแลสุขภำพ จะได้มีสถำนที่ไว้ท ำ
กิจกรรมหลังจำกท่ีว่ำงเว้นจำกกำรท ำงำน มำใช้บริกำรเพ่ือดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้มีควำมแข็งแรง  
ส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ เลือกใช้วิธีกำรส ำรวจด้วยแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นและได้ก ำหนดขอบเขต
ของกำรวิจัยไว้ดังนี้คือ ผู้ที่มีควำมเข้ำใจต่อกำรด ำเนินงำน ในธุรกิจลักษณะของศูนย์สร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ซึ่งสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม  ควำมตั้งใจใช้บริกำร  
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และเป็นบุคคล 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชำกรที่ใช้ศึกษำคือ ผู้ที่อำศัยหรือท ำงำนอยู่ในจังหวัดปทุมธำนี สังกัดในองค์กรของ
ภำครัฐบำล องค์กรภำคเอกชน และองค์กรของรัฐวิสำหกิจ  ที่อยู่ในช่วงอำยุใกล้วัยเกษียณอำยุงำนคือ  
ผู้มีมีอำยุ 50 – 59 ปี ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนกำรใช้ตัวอย่ำง 
 ตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำเลือกจำกประชำกร ผู้ที่อำศัยหรือท ำงำนอยู่ในจังหวัดปทุมธำนี สังกัดใน
องค์กรของภำครัฐบำล องค์กรภำคเอกชน และองค์กรของรัฐวิสำหกิจ ที่อยู่ในช่วงอำยุใกล้วัย
เกษียณอำยุงำนคือ ผู้มีมีอำยุ 50 – 59 ปี ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี โดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
หลำยขั้นตอน  (Multi–stage Sampling) และน ำมำค ำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำงด้วยโปรแกรม  
G*power (Conten,1977) ในกำรค ำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวิจัยครั้งนี้   
 1.3.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 เนื้อหำที่น ำมำใช้เพ่ือศึกษำโครงสร้ำงหรือองค์ประกอบของตัวแปร กำรตั้งสมมติฐำน กำร
สร้ำงแบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ ได้จำกกำรสืบค้นแนวคิด  
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
  1.3.3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตำมคือ ควำมตั้งใจใช้บริกำร   
  1.3.3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรคั่นกลำงคือ ควำมคำดหวังด้ำนกำร
บริกำร 
  1.3.3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระได้แก่   
   1.3.3.3.1 ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล ในกำรเข้ำใช้บริกำร 
   1.3.3.3.2 กำรมีส่วนร่วม ในกำรเข้ำใช้บริกำร 
   1.3.3.3.3 กำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำ ในกำรเข้ำใช้บริกำร 
  1.3.3.4 แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัย ที่เก่ียวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยครั้งนี้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรตั้งสมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
  1.3.3.5 สถิติที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของตัวแปรแต่
ละตัว และท่ีเกี่ยวข้องกับกำรทดสอบสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ 
 1.3.4 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
    ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำประกอบด้วย ตัวแปรตำม ตัวแปรคั่นกลำง และตัวแปรอิสระ  
อันได้แก่ 
 ตัวแปรตำม คือ ควำมตั้งใจใช้บริกำร   
 ตัวแปรคั่นกลำง คือ ควำมคำดหวังด้ำนบริกำรในด้ำนกำรบริกำร  ด้ำนรำคำค่ำบริกำร ด้ำน
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ช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร และในด้ำนรูปลักษณ์ทำง
กำยภำพ 
 ตัวแปรอิสระ คือ ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลในด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ ด้ำนสังคม 
 ตัวแปรอิสระ คือ กำรมีส่วนร่วม 
 ตัวแปรอิสระ คือ กำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำในด้ำนกำรเงิน ด้ำนสังคม และด้ำนส่วนบุคคล 
 1.3.5 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
 ผู้วิจัยเลือกสถำนที่ในกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถำนที่ต่ำงๆ ในจังหวัดปทุมธำนี  
โดยจะเน้นพื้นที่ ที่คำดว่ำจะมีกลุ่มตัวอย่ำงอำศัยอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น สถำนที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร  
สถำนที่ท ำงำนของรัฐวิสำหกิจ และสถำนที่ท ำงำนของธุรกิจภำคเอกชน   
 1.3.6 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรศึกษำ 
 เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวำคม 2561  ถึง เดือนพฤศจิกำยน 2562 
 1.3.7 ขอบเขตด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะใช้เครื่องมือทำงสถิติ เพ่ือให้ทรำบผลกำรศึกษำตำม
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย ประกอบด้วย สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ควำมคำดหวังด้ำนกำรบริกำรที่ส่งผล
ต่อควำมตั้งใจใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน กำรวิเครำะห์กำร
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับในกำรศึกษำ 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจำกงำนวิจัยฉบับนี้แบ่งเป็นเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับทำงวิชำกำรและกำร
ปฏิบัติกำร  ดังนี้ 
 1.4.1 กำรได้รับทรำบถึงผลสรุปจำกกำรศึกษำ (Output) ได้แก่ 
  1.4.1.1 ท ำให้ทรำบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมคำดหวังด้ำนบริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ประกอบด้วย ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลในด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนจิตใจ และด้ำนสังคม กำรมีส่วนร่วม และกำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำในด้ำนกำรเงิน ด้ำนสังคม และด้ำน
ส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อ ควำมตั้งใจใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน 
  1.4.1.2 ท ำให้ทรำบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ควำมตั้งใจใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ประกอบด้วย ควำมคำดหวังด้ำนบริกำรในด้ำนกำรบริกำร ด้ำน
รำคำค่ำบริกำร ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร ด้ำน
รูปลักษณ์ทำงกำยภำพ ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลในด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ ด้ำนสังคม และกำรมี
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ส่วนร่วม กำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำในด้ำนกำรเงิน ด้ำนสังคม และด้ำนส่วนบุคคล  
 1.4.2 กำรน ำผลกำรศึกษำที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำน (Outcome) ในเรื่องต่อไปนี้  
กำรน ำไปใช้เชิงนโยบำย และกำรวำงแผนประกอบกำรด ำเนินธุรกิจ  เกี่ยวกับผู้สูงอำยุ และกำร
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำหรือกำรสร้ำงแนวควำมคิดใหม่ในทำงวิชำกำรด้ำนผู้สูงวัย 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ผู้เกษียณอำยุงำน หมำยถึง ผู้ที่พ้นจำกหน้ำที่กำรท ำงำนที่เคยท ำเป็นประจ ำ ตำม 
“พระรำชบัญญัติ คุ้มครองแรงงำน ฉบับที่ 6” (2560)   
 ผู้เกษียณอำยุงำนของผู้ที่ท ำงำนอยู่ในภำคเอกชน คือผู้ที่มีอำยุครบ 55 ปี ตำม
“พระรำชบัญญัติ คุ้มครองแรงงำน ฉบับที่ 6” (2560)   
 ผู้เกษียณอำยุงำนของผู้ที่ท ำงำนอยู่ในภำครัฐ คือผู้ที่มีอำยุครบ 60 ปี ตำม “พระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงำน ฉบับที่ 6” (2560)   
 ผู้ที่ท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำร หมำยถึง ผู้ที่ท ำงำนให้กับองค์กรของรัฐบำลในกระทรวง 
ทบวง  กรมหรือหน่วยงำนท้องถิ่นของภำครัฐเป็นหน่วยงำนบริกำรประชำชนที่ไม่แสวงหำก ำไร    
 ผู้ที่ท ำงำนในหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หมำยถึง ผู้ที่ท ำงำนให้กับองค์กรที่มีหน่วยงำนรัฐบำลถือ
หุ้นอยู่ แต่หลักกำรบริหำรงำนในองค์กรจะมีควำมเหมือนกับองค์กรเอกชน จะเน้นกำรท ำก ำไรเป็น
หลัก เช่น กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรประปำนครหลวง ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนำคำรออมสิน ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ องค์กำรขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ปตท. ท่ำอำกำศยำนไทย กำรบินไทย ไปรษณีย์ไทย 
 ผู้ที่ท ำงำนในหน่วยงำนของธุรกิจเอกชน หมำยถึง ผู้ที่ท ำงำนในบริษัทจ ำกัด หรือบริษัท
มหำชน โดยกำรบริหำรงำนจะเน้นกำรจัดหำก ำไร และกำรบริหำรงำนจะเป็นบุคคลทั่วไป 
 ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล หมำยถึง บุคลหรือลูกค้ำท่ีจะเข้ำมำใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน ซึ่งแต่ละคนจะมีควำมต้องกำรที่ไม่เหมือนกัน บำงคนมี
ควำมต้องกำรบำงสิ่งบำงอย่ำงในจ ำนวนที่มำก บำงคนมีควำมต้องกำรในบำงสิ่งบำงอย่ำงน้อย     
 ด้ำนร่ำงกำย หมำยถึง ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุ
งำนแล้วมีควำมต้องกำรให้ร่ำงกำยมีสุขภำพที่แข็งแรง  
 ด้ำนจิตใจ หมำยถึง ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุ
งำนแล้วต้องกำร มีกำรพัฒนำปรับปรุงจิตใจตนเองให้เป็นไปในทำงท่ีดีงำม มีควำมสุข   
 ด้ำนสังคม หมำยถึง ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุ
งำน แล้วมีควำมต้องกำรอยำกได้กำรยอมรับ ต้องกำรได้รับกำรเคำรพยกย่องนับถือ ต้องกำรช่วยเหลือ
สังคม ต้องกำรลดภำระให้ผู้อื่นในกำรมำดูแล   
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 กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร ที่ศูนย์สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้
เกษียณอำยุงำน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรให้บริกำร ของผู้ให้บริกำรเพ่ือเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์และเป็น
กำรผูกพันกับผู้ให้บริกำร 
 กำรรับรู้ด้ำนคุณค่ำ หมำยถึง กำรรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับจำกศูนย์สร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้เกษียณอำยุงำน มีประโยชน์และมีควำมคุ้มค่ำกับรำคำ 
 ด้ำนกำรเงินคือ ควำมคำดหวังในกำรบริกำรที่จะได้รับ ต้องมีควำมคุ้มค่ำกับเงินที่ได้จ่ำย
ออกไป 
 ด้ำนสังคม คือ ควำมคำดหวังในกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรด้วยกัน มีควำมเหมือนหรือ
ต่ำงกัน  
 ด้ำนส่วนบุคคล คือ กำรได้รับกำรเคำรพยกย่อง และกำรได้รับกำรยอมรับจำกหมู่คณะ 
 ควำมคำดหวังด้ำนบริกำร หมำยถึง กำรตั้งควำมคำดหวังที่จะได้รับ กำรตอบสนองตำมควำม
ต้องกำรของตนเอง 
 ด้ำนกำรบริกำร คือ ช่วงเวลำที่ผู้รับกำรบริกำรสำมำรถรับรู้และสัมผัสถึงคุณภำพของกำร
บริกำรที่ผู้ให้บริกำรส่งมอบให้ 
  ด้ำนรำคำค่ำบริกำร คือ ค่ำบริกำรที่ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรต้องจ่ำยเพื่อเป็นค่ำตอบแทนในกำร
ให้บริกำร 
 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร คือ ช่องทำงในกำรติดต่อลูกค้ำ ในกำรน ำเสนอกำรบริกำรให้กับ
ลูกค้ำ ในด้ำนคุณค่ำและคุณประโยชน์ของกำรบริกำร รวมถึงสถำนที่ตั้งของศูนย์บริกำร  
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ เครื่องมือกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อสินค้ำหรือ
บริกำรให้กับลูกค้ำ  
 ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร คือ บุคลำกรของศูนย์บริกำร ต้องมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรมี
กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว มีควำมรู้ในงำนที่ให้บริกำร มีควำมสุภำพอ่อนน้อม บริกำรด้วยควำมเต็ม
ใจ ที่จะช่วยเหลือและให้บริกำรผู้ใช้หรือลูกค้ำอย่ำงทันท่วงที  
 ด้ำนรูปลักษณ์ทำงกำยกำยภำพ คือ สถำนที่มีควำมเหมำะสม มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยไว้ให้บริกำร  
ตรงตำมวัตถุประสงค์ และตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร ตำมที่คำดหวังไว้  
 ควำมตั้งใจใช้บริกำร คือ ควำมตั้งใจและเจตจ ำนงของแต่ละบุคคล ที่จะเลือกซ้ือสินค้ำหรือ
บริกำร ตำมที่ได้มีกำรควำมตั้งใจที่จะเลือกใช้สถำนบริกำรนั้นๆ  
 



บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 บทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการสืบค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดสมมุติฐาน 
โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้เป็น 6 ส่วนคือ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องความต้องการของแต่ละบุคคล 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องการมีส่วนร่วม  
 2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องการรับรู้ด้านคุณค่า 
 2.4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องความคาดหวังด้านบริการ 
 2.5 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องความตั้งใจใช้บริการ 
 2.6 กรอบแนวคิดของการวิจัยและสรุปสมมติฐานของการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเรื่องความต้องการของแต่ละบุคคล 
 2.1.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความต้องการ 
 ลอง และมาร์สัน (Long & Mason, 2014) และ ไทพัท และคณะ (Tripat, et al., 2017)  
พบว่าความต้องการนั้นเป็นความคาดหวัง เป็นความอยากได้ ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ที่เกิดจาก
ความรู้สึกตามสิ่งเร้าที่มากระตุ้น เป็นแรงขับภายในของแต่ละบุคคล ที่ส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรม
แสดงออกมาเพ่ือการไขว่คว้าแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการ เพื่อเป็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของ
ตนเองของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ส่วน อลิ (Ali, 2013) และ บอนฟาทิ (Bonfanti, 2016) พบว่าความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลักษณะพฤติกรรม สภาพแวดล้อม  
ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดแนวทางในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการแต่ละคนมีความต้องการในสิ้นค้าหรือบริการที่ตนเองเลือกซ้ือ
หรือใช้บริการที่ไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับความต้องการในแต่ละบุคคลที่ตั้งความคาดหวังเอาไว้ และ
ผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีความต้องการที่อยากจะได้รับในสิ่งที่ดีท่ีสุด
ให้กับตนเองเสมอ หากสิ่งใดมีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองในความต้องการของตนได้มากท่ีสุด  
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการย่อมเลือกในสิ่งนั้น ให้กับตนเองเสมอ   
 จากการศึกษาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลนั้น เป็นความคาดหวังของ
แต่ละบุคคลที่เป็นแรงผลักดัน ให้ทุกคนมีความต้องการที่อยากจะได้ในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ตามที่
ตนเองปรารถนาไว้ หากได้รับการตอบสนองที่ดี ตรงตามความต้องการที่ตนเองคาดหวังไว้ย่อมส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการ 
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 ประเภทของความต้องการที่ผ่านมาได้มีทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow, 
1970)  ที่ได้อธิบายว่า ความต้องการของมนุษย์มีความแตกต่างกัน และความต้องการแต่ละประเภท
จะเกิดขึ้น เมื่อความต้องการแต่ละประเภทได้รับการสนองตอบแล้ว (Maslow, 1970) ได้แบ่งประเภท
ของความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเรียงตามความต้องการพ้ืนฐานจนถึงความต้องการสูงสุดคือ   
  1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นสิ่งที่มนุษย์มีความ
ต้องการมากที่สุด เนื่องจากเป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานทางด้านร่างกาย ที่มนุษย์มีความต้องการเป็น
สิ่งแรก ที่ท าให้มนุษย์มีชีวิตด ารงอยู่ได้ บนโลกใบนี้และเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์มีชีวิตชีวา ร่างกายมี
ความสมบูรณ์ สามารถท าให้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) มนุษย์มีความต้องการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงของชีวิต และความเป็นอยู่ที่สุขสบายในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 
  3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) มนุษย์นั้นมีความต้องการอยากได้รับ
การยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
  4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- esteem Need) เป็น
ความต้องการอยากได้รับความเคารพนับถือและความโดดเด่นจากสังคม เป็นการเล็งเห็นว่าตนเองนั้น
ยังมีคุณค่าและได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมและคนรอบข้าง 
  5.ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-actualization Needs) มนุษย์ต้องการ
ที่อยากจะได้มา เพ่ือเป็นสิ่งตอบสนองในความภาคภูมิใจในตนเอง 
 นอกจากนี้เมื่อศึกษาถึงประเภทความต้องการของนักวิชาการต่างๆ ยังพบว่า มีความเหมือน
และแตกต่างกัน ซึ่งในทีนี้ประกอบด้วย ความต้องการทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม เป็น
แรงจูงใจในการกระท าของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์มีความคาดหวังเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความอยากได้ของตน  หากได้รับการตอบสนองที่ดี ย่อมส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไทพัท และคณะ (Tripat, et al., 2017);  
มี-ยัง, ยู และชอง (Mei-Yung, Yu & Chong, 2016) และ บอนฟาทิ (Bonfanti, 2016) ที่พบว่า
ความต้องการทางด้านร่างกาย หากได้รับการตอบสนองในเบื้องต้นแล้วตามที่ มาสโลว์ (Maslow, 
1970) ได้กล่าวไว้แล้วนั้น ทุกคนก็ย่อมมีความต้องการในล าดับถัดไปอีก คืออยากมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดี มีความสุข และมีอายุยืนยาวหลีกหนีความเจ็บป่วยของร่างกาย อยากมีสุขภาพร่างกายที่
มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไม่เสื่อมถอยก่อนเวลาอันควร   
 ดังนั้นมนุษย์ย่อมต้องการ ที่จะไขว่คว้าหาสถานที่และวิธีการสร้างกิจกรรม ทางด้านการออก
ก าลังกายร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ีอที่จะชลอการเสื่อมสภาพของร่างกายของตนเองให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน เป็นการลดภาระท่ีจะให้คนอ่ืนมาดูแล ดังนั้นหากการบริการ การดูแลสุขภาพดี มีคุณภาพ

https://www.emeraldinsight.com/author/Leung%2C+Mei-yung
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มาตรฐานย่อมเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความคาดหวัง ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการในสถานที่บริการนั้น  
และถ้าได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการตั้งความคาดหวังเอาไว้ ย่อมส่งผล
ต่อ  ความตั้งใจใช้บริการในสถานที่นั้นๆ ได้อีก   
 ส่วนงานวิจัยของ มี-ยัง และคณะ (Mei-Yung, et al., 2016) และ มอส (Morse, 1958) 
พบว่าความต้องการทางด้านจิตใจ  เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นแสวงหา ในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดให้กับตนเองเพ่ือ
เป็นการตอบสนองความต้องการในอีกระดับของมนุษย์จากที่ มาสโลว์ (Maslow, 1970) ได้กล่าวไว้ว่า 
มนุษย์นั้นต้องการความปลอดภัย เมื่อม่ันใจว่าได้รับความปลอดภัยดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อทางด้านจิตใจ 
ท าให้มีความรู้สึกว่าได้รับความสบายใจแล้ว ก็ย่อมมีความต้องการที่จะแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจ
เพ่ิมเติม ซึ่งมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการสถานที่ที่มีความปลอดภัยไว้ค่อยพักพิง เพื่อสร้างความสุข 
สามารถผ่อนคลายให้มีความสบายใจ ดังนั้นการบริการที่มนุษย์มีความคาดหวังคือ การบริการที่ดี
สามารถสร้างความสุข ความสบายใจให้กับตนได้เมื่อเข้าใช้บริการ มีการดูแลคอยเอาใจใส่จาก
พนักงานที่ดี และการให้บริการที่สามารถตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  มีความต้องการได้ 
สามารถสร้างความสุขได้ตามที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวัง ที่อยากจะได้รับจากบริการนั้นๆ 
หากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับบริการตามความพึงพอใจแล้ว ย่อมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการใน
สถานที่นั้นๆ ได้อีก  
 ส่วนงานวิจัยของ เอกบาร์บอล (Aigbavboa, 2016); มี-ยัง และคณะ (Mei-Yung, et al., 
2016) และ เมอณ์ลีน, อริสัน และบาร์น (Merlin, Alison & Bryan, 2006) พบว่าความต้องการ
ทางด้านสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นมีความต้องการปรารถนาอยากได้รับจากบุคคลรอบข้าง ยกย่องให้
ตนมีความส าคัญ อยากได้ความรัก อยากจะสานสัมพันธ์ฉันมิตรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
ผูกพันที่ดีระหว่างกัน เป็นความต้องการที่อยากอยู่ร่วมกัน และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่
มนุษย์ต้องการอยากได้รับจากสังคมท่ีตนเลือกใช้บริการ หากสามารถตอบสนองได้ตามท่ีลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการปรารถนาไว้ได้ ย่อมมีการส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการในสถานที่นั้นๆ ได้อีก 
 ทั้งนี้ความต้องการของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการตั้งความคาดหวังไว้ในการ
ให้บริการขององค์กรหรือสถานที่แห่งนั้น หากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการได้ ตรงตามความต้องการแล้วย่อมส่งผลต่อ ความคาดหวังในการเลือกใช้บริการ  
อีกท้ังหากมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการ ว่าการบริการนั้นมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี สามารถท่ีจะตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้ ย่อมส่งต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งพบได้ในงานวิจัย
ของ มี-ยัง และคณะ (Mei-Yung, et al., 2016) และ เอกบาร์บอล (Aigbavboa, 2016) 
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละบุคคลที่มี
ความเหมือนและแตกต่างกัน จึงสรุปแนวคิดทฤษฎีความต้องการของแต่ละบุคคลและได้มีการน าไปใช้

https://www.emeraldinsight.com/author/Leung%2C+Mei-yung
https://www.emeraldinsight.com/author/Leung%2C+Mei-yung
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ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1: ปัจจัยความต้องการของแต่ละบุคคล  
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ความต้องการทางด้านร่างกาย           
ความต้องการมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง           

ความต้องการการดูแลเอาใจใส่           

ต้องการสถานที่ในการออกก าลังกาย
และไว้พบปะเพ่ือนในวัยเดียวกัน 

          

ความต้องการสร้างความสัมพันธ์และ
ร่วมท ากิจกรรมทางด้านร่างกายกับ
เพ่ือนในวัยเดียวกัน 

          

ความต้องการความสังคมที่ดีระหว่าง
การท ากิจกรรมทางด้านร่างกาย
ร่วมกัน 

          

ความต้องการทางด้านจิตใจ           

ความต้องการมีสุขภาพจิตใจที่ดี           
ความต้องการความสงบทางใจ           

ความต้องการความสนุกสนานทางด้าน
จิตใจ 

          

ความต้องการได้รับความสบายอก
สบายใจกับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน 

          

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): ปัจจัยความต้องการของแต่ละบุคคล  
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ความต้องการทางด้านสังคม           
ความต้องการความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคล 

          

ความต้องการสังคมที่มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกันระหว่างกันในวัยเดียวกัน 

          

ต้องการมีการน าเรื่องราวต่าง ๆ มา
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

          

ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
กับบุคคลวัยเดียวกันที่มีความเข้าใจใน
ปัญหานั้น 

          

  
 สรุปปัจจัยความต้องการของแต่ละบุคคล ตามแนวความคิดของ อลิ (Ali, 2013); บอนฟาทิ 
(Bonfanti, 2016); ลอง และมาร์สัน (Long & Mason, 2014); ไทพัท และคณะ (Tripat, et al., 
2017); เอกบาร์บอล (Aigbavboa, 2016); โซล, อาจิน และฮอง (Cao, Ajjan & Hong, 2018); มาส
โลว์ (Maslow, 1970); มี-ยัง และคณะ (Mei-Yung, et al., 2016) และ เมอณ์ลีน และคณะ 
(Merlin, et al., 2006) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามและการตั้งสมมุติฐานใน
ท าการวิจัยในครั้งนี้ 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต้องการของแต่ละบุคคลกับความคาดหวังด้านบริการและความตั้งใจใช้บริการ ได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.2: ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของแต่ละบุคคลส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ   
  และความตั้งใจใช้บริการ 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของแต่ละบุคคลกับความ
คาดหวังด้านบริการและ  ความตั้งใจใช้บริการ 

อ้างอิง 

ปัจจัยด้านความต้องการ  ที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ
คือ  ในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมี
ความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน  มีการ
ดูแลเอาใจใส่  จะต้องได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อ  และ
ต้องสามารถตอบสนองตามที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความ
คาดหวังเอาไว้ได้  หากมีการตอบสนองที่ดีย่อมส่งผลต่อความ
คาดหวังด้านบริการ 

(Ali, 2013); (Long &  
Mason, 2014)  and 
(Tripat, et al, 2017) 

ปัจจัยด้านความต้องการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  เป็น
สิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความต้องการคือ  การรับรู้ได้ถึงความ
เชื่อมั่น  ว่าการให้บริการนั้นมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี  แล้ว  ยัง
ต้องสร้างความสุข  ท าให้มีความสบายใจในการเข้าใช้บริการ  มี
การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน  การบริการได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  รวมถึงปัจจัยทาง
การตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ  ได้ตามความพึงพอใจแล้ว  ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
ความตั้งใจใช้บริการ 

(Aigbavboa, 2016);  
(Cao, Ajjan & Hong, 

2018) and (Mei-Yung, et 
al., 2016) 

 
 จากตารางที่ 2.2 เป็นการชี้ให้เห็นถึงผลการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง ความต้องการ
ของแต่ละบุคคล และความคาดหวังด้านการบริการ ที่ส่งผลต่อความความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งอธิบายได้
ว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลมีความเกี่ยวพันธ์โดยตรงกับความคาดหวังด้านการบริการดังแนวคิด
ของ ไทพัท และคณะ (Tripat, et al., 2017) พบว่าความต้องการและความคาดหวังในการสร้างที่อยู่
อาศัยในประเทศแอฟริกาใต้ ผลการวิจัยพบว่าความต้องการในการใช้สถานที่นั้นต้องได้รับความ
สะดวกสบาย เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความคาดหวังในด้านการบริการ ในขณะที่ อลิ (Ali, 2013) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในเรื่อของการดูแลสุขภาพร่างกาย พบว่า สิ่งที่
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความต้องการในการเลือกใช้บริการคือการบริการที่ดีมีคุณภาพ ต้องตอบสนอง

https://www.emeraldinsight.com/author/Mohammad+Mosadeghrad%2C+Ali
https://www.emeraldinsight.com/author/Cao%2C+Yingxia
https://www.emeraldinsight.com/author/Cao%2C+Yingxia
https://www.emeraldinsight.com/author/Ajjan%2C+Haya
https://www.emeraldinsight.com/author/Hong%2C+Paul
https://www.emeraldinsight.com/author/Leung%2C+Mei-yung
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ตามท่ีลูกค้ามีความคาดหวังไว้ว่าการบริการที่ดี ต้องมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เมื่อเข้า
ใช้บริการที่ศูนย์บริการนั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลอง และมาสัน (Long & Mason, 2014) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความต้องการในด้านการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้ดูดีส าหรับผู้หญิง บว่า สิ่งที่ลูกคา้หรือผู้ใช้บริการมีความต้องการและคาดหวังที่จะได้รับจาก
ศูนย์บริการคือ การบริการที่มีการดูแลเอาใจใส่ทุกรายละเอียดให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ   
 ส่วนงานวิจัยของ เอกบาร์บอร์ (Aigbavboa, 2016) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับผลประโยชน์ของผู้พักอาศัยผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการมีความต้องการคือ การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ท าการเข้าใช้บริการแล้ว มีความรู้สึกได้ว่า
การให้บริการนั้นมีคุณภาพที่ดี มีความสบายใจในการเข้าใช้บริการ มีการบริการได้ตรงตามความ
ต้องการท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ
ใช้บริการ ส่วนงานวิจัยของ มี-ยัง และคณะ (Mei-Yung, et al., 2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า การ
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี สามารถสร้างความสุขระหว่างการใช้บริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้รับในการเข้าใช้บริการ หากได้รับการ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ และ
งานวิจัยของ โซล และคณะ (Cao, et al., 2018) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความ
ต้องการในการเลือกซ้ือและเลือกใช้บริการ ในการชื้อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการความตั้งใจใช้บริการ 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการเลือกใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการคือ ปัจจัยด้านการ
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ การตัดสินใจใน
การเลือกใช้บริการนั้นจะพิจารณาด้านการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ราคาค่าบริการที่มีความเหมาะสม 
และสามารถติดต่อได้สะดวก สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ดีซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญ ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการได้อีก 
 ดังนั้นในการศึกษากรณีของศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน ผู้วิจัยจึงได้
น าผลการศึกษาดังกล่าว มาตั้งสมมติฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของแต่ละบุคคลกับ
ความคาดหวังด้านบริการ และความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้
เกษียณอายุได้แก่ 
 ตัวแปรที่ 1: ความต้องการของแต่ละบุคคลส่งผลต่อ ความคาดหวังด้านบริการและ ความ
ตั้งใจใช้บริการ จึงตั้งสมมติฐานได้ว่า 
 สมมติฐานที่ 1: ความต้องการของแต่ละบุคคลส่งผลต่อ ความคาดหวังด้านบริการ 
  ตัวแปรตาม ความคาดหวังด้านการบริการ 
  ตัวแปรอิสระ ความต้องการของแต่ละบุคคล 

https://www.emeraldinsight.com/author/Leung%2C+Mei-yung
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 สมมติฐานที่ 2: ความต้องการของแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรตาม ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรอิสระ ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
 2.2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 คิม และคณะ (Kim, et al., 2018); ทิน, วัง, ลิน และไรล์ลี่ (Tih, Wong, Lynn & Reilly, 
2016) และ โยสฮิฮิโก๊ะ (Yoshihiko, 2013) พบว่าการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เป็นการมี
ส่วนร่วมในการสร้างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการบริการ  
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ และท าให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อผู้ให้บริการหรือในสถานที่แห่งนั้น โดยการ
น าประสบการณ์การรับรู้ด้านคุณค่า ภาพลักษณ์ในสินค้า อีกท้ังความภักดีที่มีต่อสถานที่นั้นๆ โดยการ
น าเอาความคิดของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความผูกพันที่ดีได้ การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีพ้ืนฐานมาจากการบริการลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ที่สามารถจะเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้บริโภคได้ โดยใช้หลักการเดียวกับความภักดี ในการรักษาลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการมีความตั้งใจที่จะเลือกใช้บริการอีกในสถานที่นั้นๆ ในการที่จะรักษาลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไว้
ได้นั้นจะต้องใช้ภาพลักษณ์ท่ีดี โดยการสร้างความม่ันใจ การให้ความจริงใจ เพ่ือสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  เพ่ือก่อเกิดเป็นความผูกพันที่ดีกับสถานที่นั้น การสร้างให้ผู้บริโภค หรือ
ผู้ใช้บริการเกิดความภาคภูมิใจ คลั่งไคลและหลงใหลในสถานที่หรือในบริการได้นั้น จะเป็นการรักษา
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้มี ความจงภักดีกับสถานที่นั้น เกิดเป็นความผูกพัน และท าให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ มีความตั้งใจมาใช้บริการ ในสถานที่นั้นๆ อีก  
 ส่วนงานวิจัยของ ลูโกชี (Lugosi, 2007) และ พรีเลอ, สเคส, เคลิน-กาวเมอ และบูแม้น  
(Piehler, Schade, Kleine-Kalmer & Burmann, 2019) พบว่าในยุคปัจจุบันผู้บริโภคได้เล็งเห็น
เกี่ยวกับเทรนการรักษาสุขภาพมากข้ึน การท าให้สุขภาพร่างกายของตนเองมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง ผู้บริโภคย่อมที่จะมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาสุขภาพ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่
ดีทีจ่ะให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการให้บริการ ซึ่งการตลาด
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยมีการจัดกิจกรรม โดยการให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ ในการให้ข้อมูลที่มากขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ และจะได้
ตอบสนองที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ที่ตั้งความคาดหวังเอาไว้ให้ได้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ และเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรหรือสถานที่ 
บริการนั้น  มากข้ึนด้วย 
 

https://www.emeraldinsight.com/author/Kim%2C+Jiyeon
https://www.emeraldinsight.com/author/Lugosi%2C+Peter
https://www.emeraldinsight.com/author/Burmann%2C+Christoph
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ในกิจกรรมการให้บริการ
นั้น ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีบทบาทท่ีส าคัญในการท าให้ธุรกิจ มีความยั่งยืนและสามารถด าเนินกิจการ
ให้ไปได้ด้วยดี การท าให้เกิดความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการบริการนั้นได้แก่ลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการและพนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการ โดยการรับรู้ในด้านคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
สถานที่นั้นๆ หากเกิดความภักดีต่อสถานที่นั้นแล้วผู้บริโภคหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะพยายามเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการให้บริการ กับองค์กรหรือในสถานที่แห่งนั้นๆ มากข้ึน 
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมือนและ
แตกต่างกัน จึงสรุปแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมและได้มีการน าไปใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.3: ปัจจัยการมีส่วนร่วมในขณะที่ใช้บริการ 
  

ปัจจัยการมีส่วนร่วมในขณะที่ใช้บริการ 
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรม      
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา      

การมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน เพื่อให้ชีวิต
ดีขึ้น      

 
 สรุปปัจจัยการมีส่วนร่วมในขณะที่ใช้บริการ ตามแนวความคิดของ โคนิค-ลีวิส และพาร์มอร์ 
(Koenig-Lewis & Palmer, 2014); โยสฮิฮิโก๊ะ (Yoshihiko, 2013); พรีเลอ และคณะ (Piehler,  
et al., 2019); ซิง และซงฟางริน (Sheng & Zolfagharian, 2014) และ ทิน และคณะ (Tih, et al., 
2016) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามและการตั้งสมมุติฐานในการท าวิจัยใน
ครั้งนี้ 

https://www.emeraldinsight.com/author/Piehler%2C+Rico
https://www.emeraldinsight.com/author/Zolfagharian%2C+Mohammadali
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 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
มีส่วนร่วมกับความคาดหวังด้านบริการ  และความตั้งใจใช้บริการได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.4: ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ และความตั้งใจ 
  ใช้บริการ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้าน
บริการ  และความตั้งใจใช้บริการ 

อ้างอิง 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ  ความคาดหวังด้านบริการ  ใน
การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ  เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการเพื่อให้มีการตอบสนองได้ตรงตามที่ตนเองได้ตั้งความ
คาดหวังเอาไว้คือ  การร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการ
เพ่ือให้เกิดความสุข  ได้รับความสบายใจ  เป็นความผูกพัน
ร่วมกันภายในองค์กรหรือในสถานที่นั้น ๆ หากมีการตอบสนอง
ได้ตรงตามความต้องการ  ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังในด้าน
การบริการ 

(Koenig-Lewis, & 
Palmer, 2014) and 
(Yoshihiko, 2013) 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ  หากมีการ
ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  เกิดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้
สินค้าหรือบริการ  จนท าให้ก่อเกิดเป็นความจงรักภักดีในสินค้า
หรือบริการนั้น  โดยการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท ากิจกรรมกับองค์กร  หากมีการตอบสนองได้ตามสิ่งที่ตนเองได้
คาดหวังไว้จากการบริการแล้ว  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการ  ของสถานบริการนั้น ๆ ได้อีก 

(Piehler et al, 2019);  
(Sheng, & Zolfagharian, 
2014) and (Tih et al., 

2016) 

 
 จากตารางที่ 2.4 เป็นการชี้ให้เห็นถึงผลการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง การมีส่วนร่วม  
และความคาดหวังด้านบริการที่ส่งผลต่อความความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งอธิบายได้ว่า การมีส่วนร่วม
เกี่ยวพันธ์โดยตรงกับความคาดหวังด้านบริการ ดังแนวคิดของ โคนิค-ลีวิส และพาร์มอร์ (Koenig-
Lewis & Palmer, 2014) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ พบว่าใน
การที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้

https://www.emeraldinsight.com/author/Kadoya%2C+Yoshihiko
https://www.emeraldinsight.com/author/Piehler%2C+Rico
https://www.emeraldinsight.com/author/Sheng%2C+Xiaojing
https://www.emeraldinsight.com/author/Sheng%2C+Xiaojing
https://www.emeraldinsight.com/author/Zolfagharian%2C+Mohammadali
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คุณภาพมาตรฐาน ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความรู้สึกดีต่อบริการนั้นจนท าให้เกิดเป็นความผูกพัน  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าจะได้รับจากบริการนั้น และสามารถตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการของตนเองมากท่ีสุด ส่วนงานวิจัยของ โยสฮิฮิโก๊ะ (Yoshihiko, 2013) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยในชุมชนเมืองอากิตะ พบว่าสิ่งที่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการในชุมชนต้องการให้เกิดข้ึน คือการบริการที่ท าให้เกิดความผูกพันร่วมกันภายในชุมชน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังให้เกิดขึ้นในชุมชนเมืองอากิตะ 
 ส่วนงานวิจัยของ พรีเลอ และคณะ (Piehler, et al., 2019) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริโภคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์สินค้า พบว่าการให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรมกับองค์กรจะท าให้ เกิดความจงรักภักดี
ในสินค้าหรือบริการนั้น ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ส่วนงานวิจัยของ ซิง และซงฟางริน (Sheng & 
Zolfagharian, 2014) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในบริการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ พบว่า การมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้บริโภคนั้นเป็นทัศนคติทางด้านพ้ืนฐานใน
การให้บริการลูกค้า หากลูกค้าหรือผู้บริโภคได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้สินค้าหรือบริการที่ดีแล้ว ย่อม
ส่งผลต่อการท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ มีความตั้งใจเลือกใช้บริการในสถานบริการเหล่านั้นได้อีก 
ส่วนงานวิจัยของ ทิน และคณะ (Tih, et al., 2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมของ  
กลุ่มลูกค้าโดยให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวความคิดของตน โดยผลการวิจัยพบว่า 
การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ หากการเข้าร่วมนั้นจะ
ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับ ในสิ่งที่เขาต้องการและตอบสนองต่อความคาดหวังตามที่คาดว่าจะ
ได้รับจากบริการที่ได้ ซึ่งเน้นการบริการที่ลูกค้าได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการท าหรือพัฒนาให้ดี
ขึน้   
 ดังนั้นในการศึกษากรณีของศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ผู้วิจัยจึงได้
น าผลการศึกษาดังกล่าวมาตั้งสมมติฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับความคาดหวังด้าน
บริการและความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน ได้แก่ 
 ตัวแปรที่ 2: การมีส่วนร่วมส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังด้านบริการ และความตั้งใจใช้
บริการ  จึงตั้งสมมุติฐานได้ว่า 
 สมมติฐานที่ 3: การมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความคาดหวังด้านบริการ 
  ตัวแปรตาม ความคาดหวังด้านบริการ 
  ตัวแปรอิสระ การมีส่วนร่วม 
 สมมติฐานที่ 4: การมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรตาม ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรอิสระ การมีส่วนร่วม 

https://www.emeraldinsight.com/author/Kadoya%2C+Yoshihiko
https://www.emeraldinsight.com/author/Piehler%2C+Rico
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการรับรู้ด้านคุณค่า  
 2.3.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้านคุณค่า 
 อีริคสัน และนอร์ทแกรน (Eriksson & Nordgren, 2018); คอร์ทเลอร์ และแควเลอร์ 
(Kotler & Keller, 2006); โมนิคา, ราคิว, ออบอร์ทู, โรเมน และนูวิล่า (Mónica, Raquel, Alberto, 
Román, & Nuviala, 2018); ลอง และมาร์สัน (Long & Mason, 2014) และ ทีรีซ่า, และคณะ
(Theresa, et al., 2014) พบว่า คุณค่าที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ได้นั้น  ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล
ในการให้คุณค่าสินค้า หรือบริการนั้น  ซึ่งแต่ละคนให้คุณค่าที่ไม่เท่าเทียมกันข้ึนอยู่กับความคาดหวังที่
ตนเองเล็งเห็นถึง  สิทธิประโยชน์ในสินค้าหรือบริการ ซึ่งการตีความหรือการให้คุณค่าในสินค้าหรือ
บริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน  เช่นฐานะทางการเงิน  สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และพ้ืนฐาน
การเลี้ยงดูของครอบครัว  ของแต่ละบุคคลที่ได้รับมาเป็นต้น  ถ้าผู้ซื้อรับรู้ถึงค่านิยมและสังคมท่ีดี
ก่อนที่จะท าการซื้อสินค้า  หรือภายหลังจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว  ก็ยินดีที่จะยอมจ่ายเงิน
ที่แพงขึ้น  เพ่ือรับประสบการณ์ท่ีดี  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งความคุ้มค่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้ซื้อจะน ามา
พิจารณา  เป็นความคุ้มค่าด้านราคา  คุณภาพ  ปริมาณ  และคุณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในสินค้า
หรือบริการนั้น  หากมีการตอบสนองได้ตามท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการตั้งความคาดหวังเอาไว้  ย่อมส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้อีก 
 จากการศึกษาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ด้านคุณค่าเป็นการรับรู้
ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น  ที่อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้  
ที่เชื่อว่าสินค้าหรือบริการนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับตนเองได้  ในด้านการรับรู้คุณค่าทางด้าน
การเงิน  การรับรู้คุณค่าทางด้านสังคม  และการรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล  โดยคุณค่าในสินค้า
หรือบริการจะต้องตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้  ในด้านการแก้ไขปัญหา  การ
ใช้งาน  การท าให้ภาพลักษณ์ของตนเองดูดี  และต้องมีความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องศูนย์เสียไป 
 ในการซื้อสินค้าหรือการเลือกใช้บริการ  ของแต่ละบุคคลนั้นจะค านึงถึงคุณประโยชน์และ
อรรถประโยชน์  ที่มีความหลากหลายจากการศึกษาพบว่า  ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
รับรู้ด้านคุณค่า  ที่มีความหลากหลายประกอบด้วย   
  1. การรับรู้คุณค่าทางด้านการเงินคือ การค านึงถึงสิทธิประโยชน์  ในการเข้าใช้บริการ
หรือจากการซื้อสินค้านั้น  หากผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์  จากสินค้าหรือบริการ ตาม
ความรู้สึกของตนที่ท าให้ตน  มีความสุขจากการใช้บริการ  ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพ่ือนๆ ผู้ใช้บริการ
ด้วยกัน หรือการเข้าไปใช้บริการแล้วได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพตอบสนองตามท่ีตนเองมีความ
ต้องการ เป็นความรู้สึกว่าได้รับประโยชน์ที่ดี ตามที่ตนเองได้จ่ายเงินในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ
นั้น  เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ท าให้รู้สึกว่าการสูญเสียเงินไปนั้นได้รับความคุ้มค่า  ย่อมส่งผลต่อความ
ตั้งใจอยากใช้บริการอีกในครั้งต่อๆ ไป (Li, Huang & Yang., 2011, Mónica, et al.,  2018; Long 
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& Mason, 2014 และ Theresa, et al., 2014) 
  2. การรับรู้คุณค่าทางด้านสังคมคือ เป็นการรับรู้ตามความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่เลือก
ซื้อสินค้าและใช้บริการนั้น  มีความรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการที่ตนเลือกใช้บริการนั้น ให้คุณค่าทางด้าน
ค่านิยมท่ีท าให้มีความรู้สึกว่าสังคมท่ีอยู่นั้นดี มีความผูกมิตรกัน เป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สังคมนั้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และสังคมนั้นมีความเอ้ืออาทรต่อกัน  ท าให้มีความรู้สึกได้รับ
ประสบการณ์ที่ดี มีความสุขที่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น และพร้อมยินดีที่จะเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการนั้นหากรู้สึกว่า สังคมที่เลือกมีการตอบสนองได้ตามที่ตนเองคาดหวังไว้ ย่อมส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้อีกในครั้งถัดไป (Theresa, et al., 2014 และ Grönroos 
& Gummerus, 2014 อ้างใน Long & Mason, 2014)   
  3. การรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล  เป็นการรับรู้คุณค่าในตนเอง  ว่าตนเองนั้นยังมี
ความสามารถในการออกไปท าคุณประโยชน์เพื่อสังคมได้  โดยการน าความรู้ที่ตนมีออกไปถ่ายทอดให้
บุคคลอื่น ๆ ได้รับรู้ต่อไป  สามารถออกไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความสุขให้กับเพ่ือน ๆ มีความรัก
และเคารพรักในตนเอง   หากรับรู้ได้ว่าตนเองนั้นได้รับเกียรติ  มีคุณค่า  มีความส าคัญ  ย่อมส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการได้อีก (Theresa, et al., 2014; Long & Mason, 2014 และ Mulvey, 1994 
อ้างใน Long & Mason, 2014) 
  จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ทางด้านคุณค่า  ที่มีความ
เหมือนและแตกต่างกัน  จึงสรุปแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ทางด้านคุณค่าและได้มีการน าไปใช้ส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.5: ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่า  
 

ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่า 
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การรับรู้คุณค่าทางด้านการเงิน       
การได้รับความสุขจากการใช้บริการประเมินค่าไม่ได้       

การได้รับความสัมพันธ์ที่ดีจากการใช้บริการจนประเมิน
ค่าไม่ได้ 

      

การได้รับความสุขทางด้านจิตใจจนไม่สามารถประเมินค่า
ได้       

การรับรู้คุณค่าทางด้านสังคม       

การได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ๆ ในวัยเดียวกันอย่าง
คุ้มค่า 

      

การได้แบ่งปันความสุขให้กับเพ่ือน ๆ  อย่างคุ้มค่า       

การได้รับการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือน ๆ  อย่างคุ้มค่า       
การได้สร้างความผูกพันกับเพ่ือน ๆ ด้วยกันอย่างคุ้มค่า       
การรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล       

การได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า       
การได้รับรู้คุณค่าในตนเองที่ได้ร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า       

การได้รับรู้ว่าตนเองมีโอกาสที่จะท าชีวิตให้ดีขึ้น  ด้วย
การท ากิจกรรมอีกหลาย 

      

 
 สรุปปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่า  ตามแนวความคิดของ โมนิคา และคณะ (Mónica, et al., 
2018); ลอง และมาร์สัน (Long & Mason, 2014); ทีรีซ่า และคณะ (Theresa, et al., 2014); ลิ  
และคณะ (Li, et al., 2011); อีริคสัน และนอร์ทแกรน (Eriksson & Nordgren, 2018); มอสลีพัวส์, 
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วัง, แพลม และออเลีย (Moslehpour, Wong, Pham & Aulia, 2018) สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การจัดท าแบบสอบถามและการตั้งสมมุติฐานในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ด้านคุณค่ากับความคาดหวังด้านบริการและความตั้งใจใช้บริการ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.6: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านคุณค่าที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ และความ 
  ตั้งใจใช้บริการ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านคุณค่า  ที่ส่งผลต่อความ
คาดหวังด้านบริการและความตั้งใจใช้บริการ 

อ้างอิง 

ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่าที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ  
คือ  การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการแต่ละคนมีการตั้งความคาดหวัง
ว่าจะได้รับคุณค่าในสินค้าหรือบริการที่ตนเองเข้าไปซื้อสินค้า
หรือใช้บริการนั้นจะต้องได้คุณประโยชน์ตามที่ได้ตั้งความ
คาดหวังไว้  โดยจะต้องท าให้ตนเองดูดีมีศักยภาพ  มีความเป็น
ทันสมัย  และต้องมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องศูนย์เสียไป  หากการ
บริการนั้นสามารถที่จะตอบสนองตามความต้องการของตนได้ดี  
ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ 

(Long et al., 2018)  and 
(Li et al., 2011) 

ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  คือการ
ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  ได้ท าการซื้อสินค้าหรือการเข้าใช้บริการ
แล้ว  สินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ดี  โดยที่สินค้าหรือบริการนั้นท าให้
ตนเองดูดี  มีคุณค่า  ได้รับการตอบรับจากสังคมคนรอบข้าง  ท า
ให้รู้สึกถึงความสบายใจ  และภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ท าการ
เลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น  สินค้าและบริการสามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการจนลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมี
ความรู้สึกถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น  ย่อมส่งผล
ต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ 

(Eriksson & Nordgren, 
2018); (Theresa et al., 

2014)  and (Moslehpour 
et al., 2017) 
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 จากตารางที่ 2.6 เป็นการชี้ให้เห็นถึงผลการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง การรับรู้ด้าน
คุณค่า และความคาดหวังด้านบริการที่ส่งต่อความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งอธิบายได้ว่า การรับรู้ด้านคุณค่า
มีความเก่ียวพันธ์โดยตรงกับความคาดหวังด้านบริการ ดังแนวคิดของ ลอง และมาร์สัน (Long & 
Mason, 2014) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การรับรู้ด้านคุณค่าของลูกค้า เกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าหรือ
การใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
และราคาค่าสินค้าและบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า  มีอิทธิพลทางบวกต่อความคาดหวัง
ในการเลือกใช้บริการของลูกค้า  ส่วนงานวิจัยของ  ลิ และคณะ (Li, et al., 2011) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
เรื่องพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าด้านความพึงพอใจต่อการบริการของผู้เข้ามาใช้บริการใน
โรงพยาบาลระดับกลาง พบว่าสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังคือการบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและต้องได้รับประโยชน์จากการใช้บริการอย่างเต็มที่ ต้องมีความคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป 
 ส่วนงานวิจัยของ อีริคสัน และนอร์ทแกรน (Eriksson & Nordgren, 2018) ได้ท าศึกษา
เกี่ยวกับ  ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังด้านการบริการกับการรับรู้ด้านคุณค่า  ในเรื่องการดูแล
สุขภาพในกลุ่มประชากร  พบว่าการรับรู้ด้านคุณค่าในด้านราคา  ด้านสังคม  และด้านส่วนบุคคลเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หากการบริการนั้นสามารถ
ตอบสนองได้ดี  ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  
ส่วนงานวิจัยของ ทีรีซ่า และคณะ (Theresa, et al., 2014) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์การออกก าลังกายให้กับบุคคลากรเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร พบว่าปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ  มีความต้องการที่จะใช้บริการ  กับศูนย์การออกก าหลังกายคือการรับรู้ปัจจัยทางด้าน
ราคา  ปัจจัยด้านส่วนบุคคล  และปัจจัยทางด้านสังคม  ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ดี  ย่อมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้อีก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โมสลีสพัว และคณะ (Moslehpour, et al., 2018) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลทางการตลาด  เกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายเครื่องส าอางของผู้บริโภคชาว
ไต้หวัน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่าทางด้านราคา และการรับรู้คุณค่าส่วนบุคคลที่ท า
ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ 
 ดังนั้นในการศึกษากรณี  ของศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ผู้วิจัยจึง
ได้น าผลการศึกษาดังกล่าวมาตั้งสมมติฐาน  ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านคุณค่า  กับความ
คาดหวังด้านบริการและความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน
ได้แก่   
 ตัวแปรที่ 3: การรับรู้ด้านคุณค่าส่งผลโดยตรงต่อ  ความคาดหวังด้านบริการและ  ความตั้งใจ
ใช้บริการ   

https://www.emeraldinsight.com/author/Li%2C+Shyh-Jane
https://www.emeraldinsight.com/author/Eriksson%2C+Erik+Masao
https://www.emeraldinsight.com/author/Nordgren%2C+Lars
https://www.emeraldinsight.com/author/Brown%2C+Theresa
https://www.emeraldinsight.com/author/Moslehpour%2C+Massoud
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 สมมติฐานที่ 5: การรับรู้ด้านคุณค่าส่งผลต่อ  ความคาดหวังด้านบริการ 
  ตัวแปรตาม ความคาดหวังด้านบริการ 
  ตัวแปรอิสระ การรับรู้ด้านคุณค่า 
 สมมติฐานที่ 6: การรับรู้ด้านคุณค่าส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรตาม ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรอิสระ การรับรู้ด้านคุณค่า 
 
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังด้านบริการ   
 2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวังด้านบริการ 
 วินากรี และนีเวน (Vinagre & Neves, 2008); เซนทรัม, อีวานสัน, คิสเท็นสัน  
และแม็กนุสสัน (Sandström, Edvardsson, Kristensson, & Magnusson, 2008); เท็น และคณะ 
(Tan, et al., 2017); โคนิค-ลีวิส และพาร์มมา (Koeneg-Lewis & Palmar, 2014) และ ไทพัท และ
คณะ (Tripat, et al., 2017) พบว่าความคาดหวังเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์
ล่วงหน้าตามความต้องการ ตามความรู้สึก ตามการรับรู้ในแต่ละบุคคลตามระดับที่บุคคลก าหนดไว้
หรือคิดไว้ว่าท าได้ โดยที่แต่ละคนได้ก าหนดไว้ในเรื่องของ การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นเป็น
ความคิด  เป็นความเชื่อ  เป็นความคาดหวัง ที่ตั้งความคาดหวังเอาไว้ ว่าสินค้าหรือบริการนั้นจะต้อง  
มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พาราสุรามาน, ซีแทมล์ และเบอร์รี่ 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) ที่ได้สรุปเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าที่มีความ
ต้องการต่อคุณภาพการบริการ  และเป็นปัจจัยการประเมินคุณภาพการบริการประกอบด้วย  5  
ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  1) ความคาดหวังที่มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความ
คาดหวัง ในคุณภาพความสามารถในการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ 
ตามท่ีได้แจ้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรก การให้บริการจะต้องมีความเหมาะสมมีความถูกต้องแม่นย า มีการ
บริการแนะน าสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ มีการตั้งราคาค่าบริการตาม
ความเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ จนท าให้ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ มีความไว้วางใจในบริการ
ทุกครั้งที่กลับมาใช้บริการ  
  2) ความคาดหวังที่มีการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวัง ในการให้บริการอย่างมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ โดยมีการ
ดูแลเอาใจใส่ในงานบริการด้วยความเต็มใจ จนท าให้ผู้มาใช้บริการหรือลูกค้าเกิดความประทับใจใน
การให้บริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน จนมีความพึงพอใจและไว้วางใจในการบริการ จนท าให้อยากใช้
บริการในสถานที่นั้นๆ อีก 
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  3) ความคาดหวังที่มีต่อการสร้างความมั่นใจ (Assurance) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมี
ความคาดหวัง ในทักษะการให้บริการของผู้ให้บริการที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการหรือลูกค้าได้ และต้องมีรางวัลการันตีในงาน
บริการ จนท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ มีความไว้วางใจในบริการหรือในสถานที่บริการนั้น   
  4) ความคาดหวังที่มีต่อการเอาใจใส่ (Empathy) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความ
คาดหวัง ในการดูแลเอาใจใส่ในรายละเอียดของผู้มาใช้บริการหรือลูกค้า โดยการให้ความส าคัญในราย
เอียดของลูกค้าไม่ว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการแบบไหน ผู้ให้บริการจะต้องจดจ าและให้บริการได้
ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการได้   
  5) ความคาดหวังที่มีต่อรูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมี
ความคาดหวัง  ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการติดต่อและด้านรูปลักษณ์ของตัวอาคาร  ที่
สามารถติดต่อได้โดยง่ายและมีความสะดวก  สถานที่ภายในและภายนอกตัวอาคาร  รวมถึง
สภาพแวดล้อมจะต้องดูดีมีความทันสมัย  มีความสะอาดสวยงามพ้ืนที่ใช้สอยจะต้องดูดีมีความ
เรียบร้อย  พ้ืนที่ด้านสุขอนามัยจะต้องมี  ความโปรดโปร่งสวยงามและเพียงพอต่อการใช้งาน  และ
อุปกรณ์ในการให้บริการจะต้องมีความทันสมัยดูดีพร้อมให้บริการ  ต้องมีความสะอาดและมีเพียงพอ
ต่อการให้บริการ  
 จากการศึกษาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังด้านการบริการนั้น
เป็นความปรารถนาในสินค้าหรือบริการที่จะต้องได้รับสินค้าหรือการบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการ สร้างความมั่นใจในการบริการ  มีการเอาใจใส่ใน
การให้บริการ และรูปลักษณ์ทางกายภาพจะต้องตอบสนองได้ตามที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความ
คาดหวังไว้ว่าจะได้รับบริการที่ดี หากการบริการนั้นสามารถตอบสนองได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการแล้ว  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการได้อีก   
 ความคาดหวังนั้นมีองค์ประกอบตามที่ สวิน และคาร์ (Swain & Kar, 2018) ได้กล่าวไว้ว่า  
ความคาดหวังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งประกอบไปด้วย   
  1) ความคาดหวังด้านบริการ (Service) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะเลือกซื้อหรือเลือกใช้
บริการจะต้องค าถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้น  เป็นไปตามที่ได้ต้ัง
ความคาดหวัง  หรือต้องได้เกินจากที่คาดหวังไว้ สินค้าและบริการนั้นจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้  
ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์  บริการ  ความคิด  สถานที่  องค์การ  หรือตัวบุคคล 
  2) ความคาดหวังด้านราคา (Price) จ านวนเงินที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะต้องจ่าย
ให้กับสินค้า หรือบริการ  โดยจะต้องค านึงถึงคุณค่าและสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่จะได้รับจาก
สินค้าหรือบริการนั้น เป็นไปตามท่ีได้มีความคาดหวังไว้  หรือต้องได้เกินจากที่คาดหวังไว้   
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  3) ความคาดหวังด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะต้อง
เน้นความสะดวกสบาย มีการใช้ระบบออนไลน์ ในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการต้องมีช่องทางบริการ
แบบหลากหลายช่องทาง  รวมถึงด้านสถานที่จัดตั้งจะต้องเข้าถึงได้ง่าย   
  4) ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมี
ความคาดหวังว่า ผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดกิจกรรมการให้ส่วนลดสินค้าหรือการบริการที่มี  การ
แนะน าสิทธิประโยชน์ทางการค้าหรือด้านการบริการ  มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการทราบ  
  5) ความคาดหวังด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ  (People)  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความ
คาดหวังว่า  บุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการนั้นจะต้องมีความรู้มีความสามารถเฉพาะทาง  ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  และพูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน  
สามารถสร้างความพึงพอใจในบริการให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ 
  6) ความคาดหวังด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical and Presentation)  ลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะได้รับความประทับใจจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความ
สวยงาม  สถานที่ออกแบบตกแต่งสวยงาม  มีความปลอดโปร่ง  มีความสะอาด  อุปกรณ์เครื่องใช้ครบ
ครัน 
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังด้านบริการ  มีความ
เหมือนและแตกต่างกัน  จึงสรุปแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังด้านบริการและได้มีการน าไปใช้ส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.7: ปัจจัยความคาดหวังด้านการบริการ 
  

ปัจจัยความคาดหวังด้านการบริการ 
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ความคาดหวังด้านการบริการ      
การบริการควรมีกิจกรรมการบริการที่หลากหลาย      
การบริการควรมีกิจกรรมที่สมาชิกสามารถ สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน      

การบริการควรมีกิจกรรมการบริการ  ที่เน้นด้านการสร้าง
สุขภาพร่างกายให้มีแข็งแรง      

การบริการควรมีกิจกรรมการบริการ  มีการสร้างเสริมความ
สงบทางด้านจิตใจ      

ความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ      

ราคาค่าบริการควรมีความเหมาะสมกับการบริการ      
ราคาค่าบริการควรตอบสนองต่อความชอบของแต่ละบุคคล      
ควรมีการจัดราคาส่วนลดพิเศษท่ีมีหลากหลายกิจกรรม      
การช าระค่าบริการ  ควรมีการผ่อนช าระให้เลือกใช้บริการ      

ความคาดหวังด้านการช่องทางการให้บริการ      
ควรมีความสะดวกในการสมัครใช้บริการ      
ควรมีการเปิดบริการผ่านช่องทางออนไลน์      
ควรมีความสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ      
ควรมีการเปิดรับสมาชิกหลากหลายรูปแบบ  ทั้งรายเดือน
และรายปี      

ควรมีการเปิดให้ใช้บริการแบบเป็นครั้งคราว      

(ตารางมีต่อ) 

https://www.emeraldinsight.com/author/Swain%2C+Swapnarag
https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
https://www.emeraldinsight.com/author/Wu%2C+Hung-Che
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ): ปัจจัยความคาดหวังด้านการบริการ 
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ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด      
ควรบอกให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการให้บริการ      

ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะ  ของงานนิทรรศการหรือ
งานให้ความรู้ก่อนการสมัคร      

ควรมีบริการ  ให้ทดลองก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการ      

ควรมีบริการแจ้งข่าวสารด้านการบริการ  เช่นการโฆษณา
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ       

ความคาดหวังด้านบุคคลากรที่ให้บริการ      

พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อยและมีความอ่อนโยน  ในขณะ
ให้บริการ      

พนักงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริการ      
พนักงานมีความสามารถในการให้บริการได้ตรงกับสิ่งที่  
ผู้รับบริการต้องการ      

ความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ      

ควรมีอุปกรณ์การให้บริการ  ที่เพียงพอต่อการใช้งานและมี
ความเป็นทันสมัย      

ควรมีพื้นที่ในการให้บริการต้องสะดวกสบาย  มีความ
สวยงาม และมีความโปรดโปร่ง      

ควรมีพื้นที่ในการให้บริการต้องมีความปลอดภัย      
(ตารางมีต่อ) 

https://www.emeraldinsight.com/author/Swain%2C+Swapnarag
https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
https://www.emeraldinsight.com/author/Wu%2C+Hung-Che
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ): ปัจจัยความคาดหวังด้านการบริการ 
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ควรมีพื้นที่บริการด้านสุขอนามัย  ภายในสถานบริการต้องมี
ความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งาน      

ควรมีพื้นที่การให้บริการต้องเพียงพอต่อการใช้งาน และ
สะดวกสบายไม่คับแคบ      

 
 สรุปปัจจัยความคาดหวังด้านการบริการ ตามแนวความคิดของ สวิน และคาร์ (Swain & 
Kar, 2018); อัฟซัน, ทรีโอโดราคิส และนาสซิส (Afthinos, Theodorakis & Nassis, 2005); วู (Wu, 
2014) และ พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman, et al., 1988) สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การจัดท าแบบสอบถามและการตั้งสมมุติฐานในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น  สรุปเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวังด้านบริการกับ  ความตั้งใจใช้บริการได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emeraldinsight.com/author/Swain%2C+Swapnarag
https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
https://www.emeraldinsight.com/author/Wu%2C+Hung-Che
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ตารางที่ 2.8: ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังด้านบริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังด้านบริการ  ที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการ 

อ้างอิง 

ปัจจัยความคาดหวังด้านบริการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
คือ  การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความต้องการในสินค้าหรือ
บริการนั้น  ย่อมมีความคาดหวังว่าสินค้าหรือบริการที่เลือกซื้อ
หรือใช้บริการนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของตนได้  ใน
ด้านการบริการจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี  ได้รับคุณค่าและ
สิทธิประโยชน์ที่มีในตัวสินค้าหรือบริการนั้นอย่างคุ้มค่ากับราคา   
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่าย  มี
ความสะดวกสบาย  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าจะ
ได้รับความจริงใจในการแนะน าถึงสิทธิประโยชน์ทางการค้าหรือ
การบริการได้อย่างครอบคลุม  มีความคาดหวังว่าบุคลากรผู้
ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการ  
มีการพูดจาสุภาพอ่อนหวาน  มีการดูแลเอาใจใส่ในความรู้สึก
ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่า สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพจะต้องมีความสวยงาม  อาคารสถานที่มีการออกแบบ
ตกแต่งที่สวยงาม  มีความปลอดโปร่ง  มีความสะอาด  อุปกรณ์
เครื่องมือมีใช้เพียงพอ และมีความเป็นทันสมัย   

(Swain &  Kar, 2018);  
(Afthinos et al., 2005);  
(Swapnarag & Nirmal, 
2018);  (Wu & Hung-

Che, 2014) 

มีระบบความปลอดภัยที่ดี  รวมถึงสถานที่ตั้งจะต้องมีความ
สะดวกสบายต่อการเดินทาง  หากการบริการดังกล่าวท าให้
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  รู้สึกได้ว่าการบริการนั้นสามารถท าให้เกิด
ความพึงพอใจ  และตอบสนองได้ตามที่ความคาดหวังไว้   ย่อม
ส่งผลต่อ  ความตั้งใจอยากใช้บริการในสถานที่นั้น ๆ ได้อีก  

(Afthinos et al., 2005);  
(Swapnarag & Nirmal, 
2018);  (Wu & Hung-

Che, 2014) 

 
 จากตารางที่ 2.8  เป็นการชี้ให้เห็นถึงผลการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง  ความ
คาดหวังด้านบริการที่ส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ  ซึ่งอธิบายได้ว่าปัจจัยด้านความคาดหวังด้าน
บริการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการดังแนวคิดของ อัฟซัน และคณะ (Afthinos, et al., 2005) ได้

https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
https://www.emeraldinsight.com/author/Swain%2C+Swapnarag
https://www.emeraldinsight.com/author/Swain%2C+Swapnarag
https://www.emeraldinsight.com/author/Kar%2C+Nirmal+Chandra
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ศึกษาปัจจัยด้านความคาดหวังด้านการบริการที่ส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์บริการการออก
ก าลังกาย  พบว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังด้านการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ราคา
ค่าบริการสามารถมีความคุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ในการให้บริการ    ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ท าให้
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีการเข้าถึงได้ง่าย  การส่งเสริมการตลาดที่มีการแนะน าถึงสิทธิประโยชน์ทาง
การค้าหรือการบริการ  บุคลากรผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ มีการแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย  และรูปลักษณ์ทางกายภาพต้องดูดี  มีความสวยงาม  สะอาดดูดีและต้องมีความ
ทันสมัย   การบริการดังกล่าวหากท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการ  มีความรู้สึกถึงความ
ประทับใจ และพึงพอใจต่อการให้บริการย่อมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการได้อีก  ส่วนงานวิจัยของ 
สวิน และคาร์ (Swain & Kar, 2018) ได้ศึกษาปัจจัยด้านความคาดหวังด้านการบริการ  ส่งผลต่อการ
เลือกใช้สถานพยาบาลในครั้งต่อไป  พบว่าคุณภาพการให้บริการที่ดี  มีราคาค่าบริการที่เหมาะสมไม่
สูงเกินจากความเป็นจริง  บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุภาพเรียบร้อยและมีความเป็นกันเอง  พูดจา
นุ่มนวลอ่อนหวาน  และมีกิจกรรมการสิ่งเสริมการตลาดที่รวมเป็นแพ็คเกจ  มีการให้ส่วนลดราคา
ค่าบริการ  ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการย่อมส่งผลต่อ  การเลือกใช้บริการ
ในครั้งถัดไป และงานวิจัยของ วู (Wu, 2014) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อ  งาน
ด้านบริการที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจเกม  พบว่าความคาดหวังใน
การบริการที่ดีมีการบริการแบบเอาใจใส่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  และภาพลักษณ์ทางกายภาพจะต้องดูดี
มีความสะอาด  โปรดโปร่ง  ท าให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกโปรดโปร่ง  และมีความรู้สึกถึงความสบายใจ  
ในการเข้ามาใช้บริการ  มีการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจ า  ย่อมส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการได้อีก 
 ดังนั้นในการศึกษากรณีของศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ผู้วิจัยจึงได้
น าผลการศึกษาดังกล่าวมาตั้งสมมติฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังด้านบริการกับความ
ตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานได้แก่ 
 ตัวแปรที่  4: ความคาดหวังด้านบริการส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ   
 สมมติฐานที่ 7: ความคาดหวังด้านบริการที่ส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรตาม ความตั้งใจใช้บริการ 
  ตัวแปรอิสระ ความคาดหวังด้านบริการ 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความตั้งใจใช้บริการ 
 2.5.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้บริการ   
 ลุ, เบอร์เอาร์, มาเรค และชิน (Lu, Berchoux, Marek & Chen, 2015); ดิเนอร์ (Diener, 
2010) และ จอน และจอง (Jeon & Jeong, 2017) พบว่าความตั้งใจใช้บริการ เป็นกระบวนการ
ทางด้านจิตวิทยาที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคิดท่ีว่า  สินค้าหรือบริการนั้นดีสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของตนได้  เป็นการโน้มเอียงทั้งในแง่ของความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออก ที่เป็นไป
ในทางท่ีชื่นชอบในสินค้าหรือบริการนั้นๆ  ที่ท าให้เกิดเป็นความตั้งใจอยากใช้บริการได้อีก ส่วน
งานวิจัยของ คอร์ทเลอร์  และและแควเลอร์ (Kotler & Keller, 2006) และสวิน และคาร์ (Swain & 
Kar, 2018) พบอีกว่า  ความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  เป็นกระบวนการที่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการอยากท าแบบต่อเนื่อง  ในการเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ  และในสถานที่แห่งเดิม ๆ เป็น
ประจ า  ซึ่งอาจจะเป็นความหลงใหลและ  เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลกับสิ่งนั้นๆ และหากสินค้าหรือ
บริการนั้นสามารถตอบสนอง  ท าให้มีความสุขคลายความเหงาได้โดยการท าให้ชีวิตดูดีมีคุณค่า  ได้
ตามความต้องการของตน  ท าให้รู้สึกถึงความพึงพอใจและมีความประทับใจต่อสถานที่แห่งนั้น   ก็จะ
ท าให้มีความรู้สึกที่ดีอยากจะมาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ ได้อีก  
 จากการศึกษาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า  การที่จะท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  มีความตั้งใจที่จะซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการนั้น  สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี  มีการบริการที่ท าให้
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความประทับใจและ  มีความไว้เนื้อเชื่อใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้  
จนเป็นที่น่าพึงพอใจในการเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีมีการเข้าใช้บริการ   
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ  ความตั้งใจใช้บริการ  มีความเหมือน
และแตกต่างกัน  จึงสรุปแนวคิดทฤษฎีความตั้งใจใช้บริการและได้มีการน าไปใช้ส าหรับการวิจัยในครั้ง
นี้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่  2.9: ปัจจัยที่ท าให้เกิดความตั้งใจใช้บริการ 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความตั้งใจใช้บริการ 

Sw
ain

 &
  K

ar
, (

20
18

) 

Je
on

 &
 Je

on
g, 

(2
01

7)
 

Ho
ng

-Y
ou

l e
t a

l., 
(2

01
4)

 

การได้รับบริการสามารถตอบสนอง  ตามความพอใจ    
พนักงานผู้ให้บริการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี    
การใช้บริการ  เพราะได้รับค าแนะน าจากคนที่เคยใช้บริการ    
การจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขใจ  และท าให้สุขภาพร่างกายมีความ
แข็งแรง    

การบริการมีรูปแบบที่ทันสมัย    
การบริการที่ท าให้คุณภาพชีวิต  ดูมีคุณค่าและมีประโยชน์    
การบริการท าให้มีโอกาสได้ท ากิจกรรม  ที่ท าให้คลายความเหงาได้    
การบริการที่ท าให้ชีวิตมีประโยชน์  จากการใช้เวลาว่างได้อย่างคุ้มค่า    

 
 สรุปปัจจัยที่ท าให้เกิดความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวความคิดของ สวิน และคาร์ (Swain & 
Kar, 2018); จอน และจอง (Jeon & Jeong, 2017) และ ฮา, อคามาวี, คิสเช่น และเจนดา (Ha, 
Akamavi, Kitchen & Janda, 2014) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามและการ
ตั้งสมมุติฐานในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น  สรุปเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
ตั้งใจใช้บริการได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.10: สรุปปัจจัยที่ท าให้เกิดความตั้งใจใช้บริการ 
 

สรุปปัจจัยที่ท าให้เกิดความตั้งใจใช้บริการ อ้างอิง 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความตั้งใจใช้บริการคือ  การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  
มีความรู้สึกถึงความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
ที่ดี  การบริการนั้นมีการดูแลเอาใจใส่ในรายละเอียดของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจในการ
ให้บริการนั้น ๆ ท าให้มีความสุขใจทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ  ลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการสามารถไว้เนื้อเชื่อใจในการเข้ามาใช้บริการได้ในทุก ๆ 
ครั้ง  ย่อมเป็นการส่งผล  ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความรู้สึก  ที่อยาก
ใช้บริการในสถานที่นั้น ๆ  

(Swain & Kar, 2018); 
(Jeon & Jeong, 

2017) ; (Hong-Youl 
et al., 2014) 

 
 จากตารางที่ 2.10  ปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  มีความตั้งใจใช้บริการ  ในสถานที่นั้น 
ดังแนวคิดของ สวิน และคาร์ (Swain & Kar, 2018) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาล  ตามความพึงพอใจของผู้ป่วย  พบว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรับรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน  
การให้บริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการคือ  การบริการที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความรู้สึก
ถึงความพึงพอใจในคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่ดีสามารถตอบสนองตามความต้องการของตนได้  
มีความประทับใจต่อการให้บริการทุกครั้งที่ท าการติดต่อ  พนักงานผู้ให้บริการมีความสุภาพเรียบร้อย  
อ่อนน้อม  ย่อมส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ส่วนงานวิจัยของ จอน และจอง (Jeon & Jeong, 2017)  
ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการเว็บไซต์กับการรับรู้ของลูกค้าท่ีเปิดให้บริการผ่านแว็บไซต์
เกี่ยวกับการเปิดจองที่สถานที่พัก  สิ่งที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการคือ  
การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี  มีความน่าเชื่อถือ  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ในทุกครั้งที่ใช้บริการ  จนท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจใน
บริการ  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  
 ส่วนงานวิจัยของ ฮา และคณะ (Ha, et al., 2014) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ที่ท าให้
เกิดเป็นความตั้งใจในการซื้อสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการค้าปลีกในประเทศเกาหลี ผล
การศึกษาพบว่า การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีการให้บริการที่ตรงตามความพึงพอใจ การ
บริการสามารถสร้างความสุข และสามารถไว้วางใจในการให้บริการได้ ย่อมส่งผลต่อการให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ เลือกใช้บริการในสินค้าหรือบริการนั้นๆ  
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2.6 กรอบแนวคิดและสรุปสมมติฐาน 
 
ภาพที่  2.1: กรอบแนวคิด 
 
               ตัวแปรอิสระ                                                         ตวัแปรคั่นกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 กรอบแนวความคิดดังกล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของแต่ละบุคคล  การ
มีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  และความคาดหวังด้านการบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  
ได้แก่   
  1. ความต้องการของแต่ละบุคคลส่งผลต่อ ความคาดหวังด้านบริการ ตามแนวคิดของ 
อลิ (Ali, 2013); ลอง และมาร์สัน (Long & Mason, 2014); ไทพัท และคณะ (Tripat, et al., 
2017); โคนิค-ลีวิส และพาร์มอร์ (Koenig-Lewis & Palmer, 2014) และ โยสฮิฮิโก๊ะ (Yoshihiko, 
2013) 
  2. ความต้องการของแต่ละบุคคลส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวคิดของ  
เอกบาร์บอล (Aigbavboa, 2016); โซล และคณะ (Cao, et al., 2018) และ ม-ียัง และคณะ (Mei-
Yung, et al., 2016)  
 

การรับรู้ด้านคุณค่า 
-  ด้านการเงิน 
-  ด้านสังคม 
-  ด้านส่วนบุคคล 

ความต้องการของแต่ละบุคคล 
-  ด้านร่างกาย 
-  ด้านจิตใจ 
-  ด้านสังคม 

การมีส่วนร่วม 

 
ความตั้งใจใช้บริการ 

ตัวแปรตาม 

ความคาดหวังด้านบริการ 

  -  ด้านการบริการ 

  -  ด้านราคาค่าบริการ 

  -  ด้านช่องทางการให้บริการ 

  -  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  -  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

  -  ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 
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  3. การมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความคาดหวังด้านบริการ ตามแนวคิดของ โคนิค-ลีวิส 
และพาร์มอร์ (Koenig-Lewis & Palmer, 2014) และ โยสฮิฮิโก๊ะ (Yoshihiko, 2013) 
  4. การมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวคิดของ พรีเลอ และคณะ 
(Piehler, et al., 2019); ซิง และซงฟางริน (Sheng & Zolfagharian, 2014) และ ทิน และคณะ 
(Tih, et al., 2016) 
  5. การรับรู้ด้านคุณค่าส่งผลต่อ  ความหวังด้านบริการ ตามแนวคิดของ ลีออง และ
คณะ (Leong, et al., 2018) และ ลิ และคณะ (Li, et al., 2011) 
  6. การรับรู้ด้านคุณค่าส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวคิดของ อีริคสัน และ
นอร์ทแกรน (Eriksson & Nordgren, 2018); ทีรีซ่า และคณะ (Theresa, et al., 2014) และ  
โมสลีสพัว และคณะ (Moslehpour, et al., 2018)  
  7. ความคาดหวังด้านบริการส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวคิดของ อัฟซัน 
และคณะ (Afthinos, et al., 2005); สวิน และคาร์ (Swain & Kar, 2018) และ ฮา และคณะ (Ha, 
et al., 2014) 
 สรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานที่ 1: ความต้องการของแต่ละบุคคลส่งผลต่อ  ความคาดหวังด้านบริการ  (ตาม
แนวคิดของ อลิ (Ali, 2013); ลอง และมาร์สัน (Long & Mason, 2014); ไทพัท และคณะ (Tripat, 
et al., 2017); โคนิค-ลีวิส และพาร์มอร์ (Koenig-Lewis & Palmer, 2014) และ โยสฮิฮิโก๊ะ 
(Yoshihiko, 2013) 
 สมมติฐานที่ 2: ความต้องการของแต่ละบุคคลส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ  ตามแนวคิด   
ของ เอกบาร์บอล (Aigbavboa, 2016); โซล และคณะ (Cao, et al., 2018) และ มี-ยัง และคณะ 
(Mei-Yung, et al., 2016) 
 สมมติฐานที่ 3: การมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความคาดหวังด้านบริการ ตามแนวคิดของ โคนิค-ลี
วิส และพาร์มอร์ (Koenig-Lewis & Palmer, 2014) และ โยสฮิฮิโก๊ะ (Yoshihiko, 2013) 
 สมมติฐานที่ 4: การมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวคิดของ พรีเลอ และ
คณะ (Piehler, et al., 2019); ซิง และซงฟางริน (Sheng & Zolfagharian, 2014) และ ทิน และ
คณะ (Tih, et al., 2016) 
 สมมติฐานที่ 5: การรับรู้ด้านคุณค่าส่งผลความคาดหวังด้านบริการ ตามแนวคิดของ ลีออง 
และคณะ (Leong, et al., 2018) และ ลิ และคณะ (Li, et al., 2011) 
 สมมติฐานที่ 6: การรับรู้ด้านคุณค่าส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวคิดของ อีริคสัน 
และนอร์ทแกรน (Eriksson & Nordgren, 2018); ทีรีซ่า และคณะ (Theresa, et al., 2014) และ  
โมสลีสพัว และคณะ (Moslehpour, et al., 2018)  
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 สมมติฐานที่ 7: ความคาดหวังด้านบริการส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ ตามแนวคิดของ   
อัฟซัน และคณะ (Afthinos, et al., 2005); สวิน และคาร์ (Swain & Kar, 2018) และ ฮา และคณะ 
(Ha, et al., 2014) 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 วิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณท่ีประกอบด้วย  
ประชากรและตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การแปรผลข้อมูล  และ
วิธีการทางสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และ  การทดสอบสมมุติฐาน  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ก าหนดขึ้นดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ที่อาศัยอยู่หรือท างานอยู่ในจังหวัดปทุมธานี  สังกัดในองค์กรของ
ภาครัฐบาล  องค์กรภาคเอกชน  และองค์กรของรัฐวิสาหกิจ  ที่อยู่ในช่วงอายุใกล้วัยเกษียณอายุงาน
คือ  ผู้มีมีอายุ 50 – 59 ปี  เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ก าลังจะเข้าใกล้สู่วัยเกษียณอายุงานคือผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่  55-60  ปี  องค์กรภาคเอกชนก าหนดการเกษียณอายุงาน  55  ปี  องค์กรภาครัฐบาล
ก าหนดการเกษียณอายุงาน  60  ปี  (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6, 2560)  และเป็น
ผู้ที่ก าลังจะเริ่มมีการวางแผนการใช้ชีวิตของตนเอง  ก่อนวัยเกษียณอายุงาน  พร้อมทั้งยังตระหนักถึง
การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ  ในด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย  เพื่อเป็นการลดปัญหาในเรื่องการ
เสื่อมสภาพของร่างกายได้ดี (ชนัญญา ปัญจพล, 2559)   
 อีกท้ังประชากรกลุ่มนี้ยังมีความรู้  ความสามารถที่จะบอกถึงความต้องการที่อยากจะท าให้
ร่างกายของตนเอง  นั้นเป็นอย่างไรได้ดีอีกด้วย  เนื่องจากเป็นความกลัวในเรื่องการที่มีอายุที่เพ่ิมมาก
ขึ้นและจะต้องเป็นภาระในการดูแลให้กับผู้อ่ืน  ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาและหาวิธีในการบ ารุงรักษา
ร่างกายเพ่ือป้องกัน  การเสื่อมสภาพให้ช้าลง  เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาของโรคต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนกับร่างกายได้ (ชนัญญา ปัญจพล, 2559) และประชากรกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่  จะเลือกเข้ามา
ใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานได้  โดยจะท าการศึกษาถึงความ
ตั้งใจที่จะใช้บริการ  
 
3.2 ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้ที่อาศัยหรือท างานอยู่ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดในองค์กรของ
ภาครัฐบาล  องค์กรภาคเอกชน  และองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในช่วงอายุใกล้วัยเกษียณอายุงาน
คือ ผู้มีมีอายุ 50 – 59 ปี  ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน  300 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ตัวอย่างในจ านวนดังกล่าวโดยใช้วิธีการ  ทดสอบด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  40 
ตัวอย่าง  จากนั้นน ามาค านวณค่า  Partial  เพ่ือน าไปประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม
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ส าเร็จรูปจีสตาร์ พาวเวอร์ (G*power) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ โคเฮน (Cohen, 1977) 
ผ่านการทดสอบและได้รับการยอมรับจากนักวิจัยหลายท่าน  ส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างให้
ถูกต้องและทันสมัย (Howell, 2010) โดยการประมาณค่าตัวอย่างที่มีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) 

= 0.136892  ใช้ความน่าจะเป็นของความคาดเคลื่อนในการทดสอบ α (Error Probability) = 0.1 

จ านวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 55 ตัวแปร  อ านาจการทดสอบ Power (1-β) = 0.90  (Cohen,1977)  
จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน  279  ตัวอย่าง  แต่ผู้วิจัยได้เก็บจ านวนขนาดตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้น
เป็น  300  ตัวอย่าง  เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลส ารองในกรณีท่ีพบว่าแบบสอบถามบางชุดมีการตอบท่ีไม่
สมบูรณ์  ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง
เป็นขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ซึ่งในที่นี้คือ  
ผู้ที่อาศัยหรือท างานอยู่ในจังหวัดปทุมธานี  สังกัดในองค์กรของภาครัฐบาล  องค์กรภาคเอกชน  และ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ  ที่อยู่ในช่วงอายุใกล้วัยเกษียณอายุงานคือ  ผู้มีมีอายุ 50 – 59 ปี  ที่อยู่ในพ้ืนที่  
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ที่เลือกศึกษาประชากรที่อยู่ในอ าเภอเมืองปทุมธานี  และอ าเภอ
คลองหลวง  เนื่องจากเป็นแหล่งศูนย์รวมของหน่วยงานประเภทต่างๆ มากที่สุด     
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้  โปรแกรมส าเร็จรูปจีสตาร์ พาวเวอร์ (G*power)  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการ ท าการทดสอบด้วยแบบสอบถาม  จ านวน  40  
ตัวอย่าง  ได้จ านวนประชากรในการเก็บตัวอย่างจ านวน  279  คน  ผู้วิจัยได้เก็บเพ่ิมรวมทั้งสิ้นเป็น 
300 คน  เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลส ารองในกรณีท่ีพบว่าแบบสอบถามบางชุดมีการตอบที่ไม่สมบูรณ์ 
 ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มๆ โดยก าหนดเป็น  3  กลุ่ม  คือ  ผู้ที่อาศัยหรือ
ท างานอยู่ในจังหวัดปทุมธานี  สังกัดในองค์กรของภาครัฐบาล  องค์กรภาคเอกชน  และองค์กร
รัฐวิสาหกิจ  และแบ่งจ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มเท่าๆ กัน  ได้กลุ่มละ  100  คน  เนื่องจากไม่
ทราบจ านวนประชากรที่จะใช้ปริมาณทั้งหมด   
 ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดเลือกสถานที่  เป็นการก าหนดโดยการเลือกจากบริษัทเอกชนที่จด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน  และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป  มีสถานที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร  องค์กรรัฐวิสาหกิจ  ส านักงานส่วนราชการที่มีส านักงานที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี  และเป็นสถานที่เปิดให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้  ดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 บริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทมหาชน ได้แก่  บริษัท นวนคร จ ากัด มหาชน  
จ านวนประชากร 200,000 คน (รายงานประจ าปี, 2561) บริษัท พานาโซนิค แมนุแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด  จ านวน  ประชากร  271,869  คน  (รายงานประจ าปี, 2561)   บริษัท โออิชิ 
เทรดดิ้ง จ ากัด  จ านวนประชากร  208,000  คน (รายงานประจ าปี, 2561)   
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  กลุ่มท่ี 2 หน่วยบริการภาครัฐวิสาหกิจได้แก่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต  จ านวน
ประชากร 30,532  คน (รายงานประจ าปี, 2561) ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี  
จ านวนประชากร  25,365  คน  (รายงานประจ าปี, 2561) ไปรษณีย์ไทยสาขาคลองหลวง  จ านวน
ประชากร  28,993 คน  (รายงานประจ าปี,  2561)  
  กลุ่มท่ี  3  หน่วยงานส่วนราชการได้แก่  สถานีต ารวจภูธร  อัตราก าลังพล  จ านวน  
2,461 นาย  (“ก าลังพลในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี”, 2561)  สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี จ านวนประชากร  
1,394 คน (ส านักทรัพยากรบุคคล สรรพากร)  ส านักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานีจ านวนประชากร 
1,016 คน (“กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ”, 2561) 
 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลนั้นผู้วิจัยใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดย
ได้มอบหมายให้ตัวแทนช่วยด าเนินการ  และได้ท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถาม  
ในครั้งนี้ให้กับตัวแทนทราบ  ในรายละเอียดด้านประชากรที่ต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน
ด าเนินการแจกแบบสอบถาม  เพื่อที่จะได้ตอบค าถามท่ีถูกต้อง  ทั้งนี้ในแต่ละสถานที่จะเก็บจ านวน
ตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายตัว  มีความน่าเชื่อถือ  โดยใช้
เกณฑ์ประชากรตัวอย่าง  300  คนจัดแบ่งเป็น 3  กลุ่ม กลุ่มละ  100  คน    โดยวิธีการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 

จ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม = 
จ านวนประชากรของแต่ละกลุ่ม 

X จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
จ านวนประกรทั้งหมด 

 
 ซึ่งจะได้สัดส่วนของจ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้   
 
ตารางที่ 3.1: สัดส่วนของจ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี  1  หน่วยงานของธุรกิจเอกชนคือ   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
บริษัท นวนคร จ ากัด มหาชน       200,000/679,869*100 =  30  ชุด 
บริษัท พานาโซนิค แมนุแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

      271,869/679,869*100 =  39  ชุด 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด          208,000/679,869*100 =  31 ชุด 
รวม                                       100  ชุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): สัดส่วนของจ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี 2  หน่วยบริการภาครัฐวิสาหกิจคือ   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต  30,532/84,890*100 =  35  ชุด 
ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี   25,365/84,890*100 =  31  ชุด 
ไปรษณีย์โทรไทยสาขาคลองหลวง             28,993/84,890*100 =  34  ชุด 

รวม                                                                                  100 ชุด 

กลุ่มท่ี  3  หน่วยบริการภาครัฐ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

สถานีต ารวจภูธรคลองหลวง   1,461/3,871*100  =  37  ชุด 
สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี             1,394/3,871*100  =  36  ชุด 
ส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี             1,016/3,871*100  =  27  ชุด 

รวม                                        100  ชุด 

รวมทั้งสิ้น   300  ชุด   
 
3.3 ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการศึกษาได้แก่  การจัดท าข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลการแปลความและการสรุปผล  ประกอบด้วย 
 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับ
การเก็บรวบรวมซึ่งในที่นี่ คือ แบบสอบถามและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียข้อมูลในที่นี่ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด แหล่งที่มาของเงินเลี้ยงชีพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและใน
อนาคต การเป็นสมาชิกของศูนย์ดูแลสุขภาพที่ไหนหรือไม่  ความสนใจที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง  
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ตัวแปร
อิสระที่ใช้ ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  ตัวแปรคั่นกลาง ความ
คาดหวังด้านบริการ และตัวแปรตาม  ความตั้งใจใช้บริการ 
 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เน้นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้และมี
ความน่าเชื่อถือได้แก่ (1) ต ารา หนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผ่านมาแต่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยในครั้งนี้และ (3) วารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท้ังที่ใช้ระบบเอกสารและระบบออนไลน์  
ทั้งนี้ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ในการอธิบายตัวแปรที่ศึกษา การตั้งสมมุติฐาน การพิจารณา
เลือกใช้ค่าสถิติ การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่างการสร้างเครื่องมือ
ในการวิจัย การอธิบายผลการศึกษา และการเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 



43 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา  และจ านวนตัวแปรที่ศึกษา 
 3.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างค าถามจากเอกสาร  งานวิจัย  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.4.3 สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้  คือ  (1)  ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  (2) ความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการจะเข้าใช้บริการศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  (3) การมีส่วนร่วม  ในการใช้บริการศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  (4)  การรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  (5)  ความคาดหวังด้านบริการ  จากศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้เกษียณอายุงาน  (6)  ความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  
ได้น าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและเสนอแนะข้อ
ปรับปรุงแก้ไข 
 3.4.4 ท าการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา  
(Content Validity)  โดยใช้วธิีการวัดความตรงของเนื้อหา  (Item-objective Congruence index: 
IOC)  ซึ่งจะต้องได้ค่าตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป (วรัญญา ภัทรสุข, 2554) 
 3.4.5 ท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้อง  และ
น าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 3.4.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  40  รายเพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่น  (Reliability)  และน าผลที่ได้เข้าปรึกษากับอาจารย์ทีปรึกษา 
 3.4.7 ท าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อน
แจกแบบสอบถาม 
 3.4.8 แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
 
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.5.1 การตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity)   
 การตรวจสอบเนื้อหา  (Content Validity)  เป็นการตรวจสอบเพื่อดูว่าเนื้อหาของค าถามมี
ความสมบูรณ์ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและมีความถูกต้องตาม  แนวคิดและทฤษฎีของ 
คูเดอร์ และริชาร์ดสัน (Kuder & Richardson, 1937) 
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 ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ  
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยใช้
วิธีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้อง  และกรอกผลการพิจารณา  ด้วยการใช้ดัชนีที่ใช้แสดง
ความสอดคล้องซึ่งเรียกว่า  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-objective 
Congruence index: IOC)  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย   
  1. รองศาสตราจารน์ ทองฟู ศิริวงศ์ ต าแหน่งอาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  2. ดร.จีรพันธ์ สกุณา ต าแหน่งนักวิชาการ SMEs ช านาญการ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) 
  3. ดร.อัมพล ชูสนุก ต าแหน่งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้วยคะแนน  3  ระดับดังนี้ 
  คะแนน +1 หากแน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
  คะแนน 0 หากไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
  คะแนน -1 หากแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
  ความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่  0.50  ขึ้นไป 

สูตรในการค านวณ  IOC = ∑R 
              N 
  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์   
  R คือ คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ∑R คือ ผลรวมของคะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 
  N คือ จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านแต่ละข้อเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละบุคคล  
การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  ความคาดหวังด้านบริการ  และความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานมีค่าตั้งแต่  0.50 - 1.00  แสดงว่าค าถามนี้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถาม
เพ่ือท าการศึกษาได้  
 จากการประเมินข้อค าถามในแบบสอบถามจ านวน  63  ข้อโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  3  ท่าน  
พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  (IOC)  มีค่าตั้งแต่  0.50 - 1.00  
และมีค่ารวมเท่ากับ  0.95  แสดงให้เห็นว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งสามารถน าไปใช้ท าการศึกษาในครั้งนี้ได้ คูเดอร์ และคณะ (Kuder, et al., 1973) 
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 การพิจารณาส่วนที่ 1 เรื่องความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการเข้าใช้ศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 ผลการพิจารณาเรื่องความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการเข้าใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงานแสดงไว้ในตามตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาด้านความต้องการของแต่ละบุคคล ในการ 
  เข้าใช้ ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการเข้าใช้ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

ด้านร่างกาย 

1. ท่านต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านต้องการผู้ดูแลเอาใจใส่ในตัวท่าน 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
3. ท่านต้องการมีสถานที่ได้พบปะเพ่ือนที่มีอายุใกล้เคียง
กัน 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

4. ท่านต้องการพูดคุยและท ากิจกรรมกับผู้ที่อยู่ในวัย
เดียวกัน 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

5. ท่านต้องการสังคมที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
ด้านจิตใจ 

1. ท่านต้องการมีสุขภาพจิตใจที่ดี 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2. ท่านต้องการความสงบทางด้านจิตใจไม่มีกังวล 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านต้องการความสนุกสนานร่วมกันกับผู้อ่ืน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านต้องการความสบายใจที่ได้อยู่ร่วมกับคนวัย
ใกล้เคียงกัน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาด้านความต้องการของแต่ละบุคคล 
   ในการเข้าใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการเข้าใช้ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

ด้านสังคม 
1. ท่านต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ  1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านต้องการมีสังคมกับผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างกัน 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4. ท่านต้องการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ท่านเชี่ยวชาญกับ
ผู้อื่น 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 การพิจารณาส่วนที่ 2 เรื่องการมีส่วนร่วม  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 ผลการพิจารณาของการมีส่วนร่วม  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้
เกษียณอายุงานแสดงไว้ในตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาด้านการมีส่วนร่วม ในการเข้าใช้บริการ  
  ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

การมีส่วนร่วม  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

1. การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้รู้สึกสนุกสนาน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้ประสบผลส าเร็จได้
รวดเร็วและน่าภาคภูมิใจ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาด้านการมีส่วนร่วม ในการเข้าใช้ 
   บริการ ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

การมีส่วนร่วม  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

3. การแก้ไขปัญหาร่วมกันท าให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4. การได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้ชีวิตมีสิ่งที่ดี
เข้ามามากข้ึน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 การพิจารณาส่วนที่  3  เรื่องการรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 ผลการพิจารณาของการรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงานแสดงไว้ในตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาด้านการรับรู้ด้านคุณค่า ในการเข้าใช้  
  บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

การรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
         N 

สรุปผล 

1 2 3 

ด้านการเงิน 

1. ความสุขที่ได้รับมากกว่าเงินที่จ่ายไปในการเข้ามารับ 
บริการ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ความสุขที่ได้รับไม่สามารถประเมินค่าได้กับเงินท่ีจ่าย
ให้กับศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาด้านการรับรู้ด้านคุณค่า ในการเข้าใช้  
   บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

การรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
         N 

สรุปผล 

1 2 3 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปใน
การมาใช้ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. สภาพของร่างกายและจิตใจที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินท่ี
จ่ายไปในการมาใช้ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ด้านสังคม 

1. การมีเพ่ือนที่เข้าใจกันในวัยเกษียณอายุท าให้ชีวิตมี
คุณค่า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. การแบ่งปันความสุขระหว่างเพ่ือนที่อยู่ในวัยเกษียณ
ท าให้ชีวิตมีคุณค่า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ความมีน้ าใจต่อกัน  ระหว่างเพ่ือนที่อยู่ในวัยเกษียณ
ท าให้ชีวิตมีคุณค่าข้ึน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ความผูกผันระหว่างเพื่อนที่อยู่ในวัยเกษียณท าให้
ชีวิตมีคุณค่า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ด้านส่วนบุคคล 

1. มีการรู้จักใช้ชีวิต  ที่มีคุณค่าที่ได้ท าในสิ่งที่มีความสุข 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2. ท าให้รู้สึกมีคุณค่าที่ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายหลัง
เกษียณ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. หาโอกาสท ากิจกรรมที่ดี  ที่ท าให้ชีวิตมีคุณค่าหลัง
เกษียณ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. สามารถคลายความเหงา  ด้วยการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ชีวิตดูดีมีคุณค่า  

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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 การพิจารณาส่วนที่ 4 เรื่องความคาดหวังด้านบริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตหรับผู้
เกษียณอายุงาน 
 ผลการพิจารณาของความคาดหวังด้านบริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้
เกษียณอายุงานแสดงไว้ในตารางที่ 3.5 
 
ตารางที่ 3.5: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความคาดหวังด้านบริการ ที่ศูนย์สร้างเสริม 
  คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ความคาดหวังด้านบริการ  ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

ด้านการบริการ 

1. กิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกท าตามความต้องการ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2. กิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. กิจกรรมที่เน้นสุขภาพอนามัย 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. กิจกรรมด้านการสร้างความสงบ และฝึกสมาธิ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
ด้านราคาค่าบริการ 

1. ราคาที่เหมารวมค่าท ากิจกรรมทุกประเภทแล้ว 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ราคาแรกเข้า แต่ค่ากิจกรรมต่างหากตามท่ีชอบ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
3. ราคาลดพิเศษตั้งแต่แรกเข้า และรวมค่ากิจกรรมทุก
อย่าง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ราคาที่สามารถผ่อนจ่ายช าระเป็นงวดได้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. มีความสะดวกในการสมัคร 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
2. เข้าใช้บริการทางออนไลน์ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

3. มีความสะดวกในการสมัครเข้าใช้บริการ 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
4. มีการสมัครเป็นสมาชิก ทังรายเดือนและรายปี 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

5. มีการสมัครเข้าใช้บริการเป็นครั้งคราว 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความคาดหวังด้านบริการ ที่ศูนย์สร้าง 
   เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ความคาดหวังด้านบริการ  ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการติดต่อสื่อสาร แนะน าสิทธิต่าง ๆ ของ
ศูนย์บริการ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. มีการรณรงค์ให้สมัครเป็นสมาชิกโดยจัด เป็นงานอี
เว้นฺท์ต่าง ๆ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. มีการเปิดสถานที่ให้เข้าชมและทดลองการใช้บริการ
ก่อนตัดสินใจ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. มีการแจกข่าวสารในลักษณะของการโฆษณาผ่าน
นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
1. พนักงานของศูนย์ดูแลสุขภาพส าหรับผู้เกษียณอายุ
ต้องมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. พนักงานของศูนย์ดูแลสุขภาพส าหรับผู้เกษียณอายุ
ต้องให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. พนักงานของศูนย์ดูแลสุขภาพส าหรับผู้เกษียณอายุ
ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลด้านบริการแก่
ลูกค้า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ศูนย์ดูแลสุขภาพส าหรับผู้เกษียณอายุให้บริการได้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 

1. ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้เกษียณอายุมีอุปกรณ์การท า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและทันสมัย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความคาดหวังด้านบริการ ที่ศูนย์สร้าง 
   เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ความคาดหวังด้านบริการ  ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

2. ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้เกษียณอายุสถานที่และ
บริเวณท่ีมีความโปร่งสบาย  อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้เกษียณอายุ มีความปลอดภัย 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้เกษียณอายุมีห้องน้ าสะอาด
และเพียงพอต่อการใช้งาน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ศูนย์ดูแลสุขภาพมีห้องพักผ่อนที่สะดวกสบายไม่คับ
แคบ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 การพิจารณาส่วนที่  5  เรื่องความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้
เกษียณอายุงาน 
 ผลการพิจารณาของความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุ
งานแสดงในตารางที่  3.6 
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ตารางที่ 3.6: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาด้านความตั้งใจใช้บริการ ศูนย์สร้างเสริม  
  คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้เกษียณอายุงาน 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC = ∑R 
       N 

สรุปผล 

1 2 3 

1. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เมื่อได้รับความพึงพอใจจาก
การบริการ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะได้รับความเอาใจใส่
จากพนักงานเป็นอย่างดี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ เพราะมีเพ่ือนที่เป็นสมาชิก
ด้วยกันที่สามารถพูดคุยได้อย่างมีความสุขและสบายใจ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะมีกิจกรรมสนุกสนาน
มากมายที่ท าแล้วรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพท้ังกายและใจดีขึ้น 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่
ไม่เคยท ามาก่อน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

6. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะรู้สึกชีวิตหลังเกษียณ
มีคุณค่ามากข้ึน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

7. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะท าให้ชีวิตไม่ว้าเหว่อีก
ต่อไป 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

8. ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะท าให้รู้สึกว่าตนเองใช้
เวลาได้อย่างคุ้มค่า  และมีประโยชน์ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 3.5.2การตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)   
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการถามได้ตรงกัน  ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า  
(Cronbach’s  Alpha  Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.7: ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่าของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า 

จ านวน(ข้อ) กลุ่มทดลอง(n=40) 
1. ความต้องการของแต่ละบุคคล 13 .887 

2.  การมีส่วนร่วม 4 .873 

3.  การรับรู้ด้านคุณค่า 12 .936 

4.  ความคาดหวังด้านบริการ 26 .965 

5.  ความตั้งใจใช้บริการ 8 .964 

ค่าความเชื่อมั่นรวม 63 .973 

 
 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของค าถามแต่ละประเด็น  และค่าความ
เชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า  0.7 - 1.00  นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นยังได้ผ่านการตรวจสอบ
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  จึงได้สรุปว่าแบบสอบถามที่ได้สามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ คูเดอร์ และคณะ (Kuder, et al., 1973) 
 
3.6 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย  6  ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปนี้   
 ส่วนที่  1  เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม  ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา
สูงสุด  รายได้เลี้ยงชีพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  การเป็นสมาชิกของศูนย์บริการดูแลสุขภาพ  ความพอใช้
ของรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  การให้ความสนใจดูแลสุขภาพ  ช่วงเวลาที่ต้องการใช้บริการ  ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานช่วงเวลาใดท่ีคิดว่าเหมาะสมกับตัวท่าน  ลักษณะค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิดแบบให้เลือกค าตอบ 
 ส่วนที่  2  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการเข้าใช้
ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วย
ค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนนแต่
ระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ  5   
 ส่วนที่  3  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านการมีส่วนร่วม  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่
แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating Scale)  และให้คะแนนแต่ระดับตั้งแต่ค่า
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คะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ  5   
 ส่วนที่  4  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านการรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้บริการศูนย์
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบ
ย่อยท่ีแบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนนแต่ระดับ
ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ  5   
 ส่วนที่  5  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านความคาดหวังด้านการบริการ  ที่ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่
แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนนแต่ระดับตั้งแต่ค่า
คะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ  5   
 ส่วนที่  6  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น  5  
ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนนแต่ระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อย
ที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ  5   
 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 3.7.1 ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายใน  แบบสอบถามและวิธีการตอบแก่
ตัวแทนและทีมงาน 
 3.7.2 ผู้วิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน  เข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาตามท่ีระบุไว้
ข้างต้น 
 3.7.3 ผู้วิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน  ได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายและรอจนกระทั่ง
ตอบค าถามครบถ้วน  ซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถาม  ผู้วิจัยหรือ
ทีมงานจะตอบข้อสงสัยนั้น 
 
3.8 การแปลผลข้อมูล   
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น  ส าหรับการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น  
เพ่ือก าหนดช่วงชั้น  ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น  ดังนี้   
 อันตราภาคชั้น  = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
           จ านวนชั้น 
     = 5 - 1  =  0.80 
           5 



55 

 ช่วงชั้นของค่าคะแนน  ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
 1.00 - 1.80    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 1.81 – 2.60    เห็นด้วยน้อย 
 2.61 – 3.40    เห็นด้วยปานกลาง 
 3.41 – 4.20    เห็นด้วยมาก 
 4.21 - 5.00    เห็นด้วยมากที่สุด  
 
3.9 การวิเคราะห์มาตรวัดข้อมูล 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์มาตรวัด  ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้งหมดเพ่ือก าหนด
ค่าสถิติท่ีเหมาะสมส าหรับการประมวลผล  การตีความ  และการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานและ
ผลการศึกษาของงานวิจัย  การวิเคราะห์มาตรวัดของข้อมูลซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลมีดังนี้   
 ส่วนที่  1  เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะค าถามให้
เลือกตอบมีทั้งหมด  8  ข้อ  ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.8: ตัวแปรประเภทของมาตรวัดข้อมูลและลักษณะของการวัด ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1.  ข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ 
    1.1)  คุณลักษณะส่วน
บุคคล 
           เพศ 

 
 

นามบัญญัติ 
Nominal data 

 
 
1= เพศชาย 
2= เพศหญิง 

  1.2)  ระดับการศึกษา นามบัญญัติ 
Nominal data 

1= มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2= อนุปริญญา 
3= ปริญญาตรี 
4= สูงกว่าปริญญาตรี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.8 (ต่อ): ตัวแปรประเภทของมาตรวัดข้อมูลและลักษณะของการวัด ส าหรับข้อมูลส่วน 
   บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
1.3)  แหล่งที่มาของรายได้
เลี้ยงชีพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

นามบัญญัติ 
Nominal data 

1 = เงินบ าเหน็จ / บ านาญ 
2 = ค้าขาย 
3 = เป็นที่ปรึกษาอิสระให้องค์กรต่าง ๆ  
4= เงินจาการเก็งก าไรจากหลักทรัพย์ 
5 =ทายาทมอบให้เป็นรายเดือน 

 1.4)  การเป็นสมาชิกของ
ศูนย์ บริการดูแลสุขภาพ 

นามบัญญัติ 
Nominal data 

1= ไม่ได้เป็น 
2 = เป็นของสถานที่ใด (โปรดระบุ)....... 

1.5)  ความพอใช้ของรายได้ที่
มีอยู่ ในปัจจุบัน 

นามบัญญัติ 
Nominal data 

1 = พอใช้ 
2 = ไม่พอใช้ 

1.6)  การให้ความสนใจดูแล 
สุขภาพ 

จัดอันดับ 
Ordinal data 

1 = สนใจมาก 
2 = ไม่สนใจ 

1.7)  ช่วงเวลาที่ต้องการใช้
บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน
ช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมกับ
ตัวท่าน 

นามบัญญัติ 
Nominal data 

1 = ในระหว่างวันธรรมดา (10.00 น. – 
19.00 น.)   
2 = ในช่วงวันสุดสัปดาห์ (10.00 น. – 
20.00น.) 

 
 ส่วนที่  2  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการเข้าใช้
ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วย
ค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนนแต่
ระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ  5   
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ตารางที่ 3.9: แบบสอบถามส่วนที่ 2 ด้านความต้องการของแต่ละบุคคล ในการเข้าใช้ศูนย์สร้างเสริม 
  คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
1)  ด้านร่างกาย 
2)  ด้านจิตใจ 
3)  ด้านสังคม 

อันตรภาคชั้น 
Interval data 

1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ส่วนที่  3  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านการมีส่วนร่วม  ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพส าหรับผู้เกษียณอายุงาน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่
แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนนแต่ระดับตั้งแต่ค่า
คะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ  5   
 
ตารางที่ 3.10: แบบสอบถามส่วนที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม ในการเข้าใช้บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ 
  ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

การมีส่วนร่วม  ในการเข้าใช้
บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

อันตรภาคชั้น 
Interval data 

1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ส่วนที่  4  เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านการรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้บริการศูนย์
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบ
ย่อยท่ีแบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนนแต่ระดับ
ตั้งแตค่่าคะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ  5   
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ตารางที่ 3.11: แบบสอบถามส่วนที่ 4 ด้านการรับรู้ด้านคุณค่าในการเข้าใช้บริการ ที่ศูนย์สร้างเสริม 
  คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
1) ด้านการเงิน 
2) ด้านสังคม 
3) ด้านส่วนบุคคล 
 

อันตรภาคชั้น 
Interval data 

1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ส่วนที่  5  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านความคาดหวังด้านบริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตหรับผู้เกษียณอายุงาน  ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยท่ี
แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating Scale)  และให้คะแนนแต่ระดับตั้งแต่ค่า
คะแนนน้อยที่สุด  คือ  1  ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ  5   
 
ตารางที่ 3.12: แบบสอบถามส่วนที่ 5 ด้านความคาดหวังด้านการบริการ ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ 
  ชีวิตหรับผู้เกษียณอายุงาน  
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1) ด้านการบริการ 
2) ด้านสังคม 
3) ด้านส่วนบุคคล 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5) ด้านการตอบสนองบุคลากรที่
ให้บริการ 
6) ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 

อันตรภาคชั้น 
Interval data 

1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ส่วนที่  6  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับตัวแปรด้านความตั้งใจใช้บริการ ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5  
ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด
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คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 
 
ตารางที่ 3.13: แบบสอบถามส่วนที่ 6 ด้านความตั้งใจใช้บริการที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้ 
  เกษียณอายุงาน 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

ความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้
เกษียณอายุงาน 

อันตรภาคชั้น 
Interval data 

1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 = เห็นด้วยน้อย 
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก 
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 

 
3.10 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  อธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้
ดังนี้  คือ 
 3.10.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้   
  3.10.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง   ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับรายได้และ
ระดับการศึกษา  แหล่งที่มาของรายได้เลี้ยงชีพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  การเป็นสมาชิกของศูนย์บริการดูแล
สุขภาพ  ความพอใช้ของรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  การให้ความสนใจดูแลสุขภาพ  ช่วงเวลาที่ต้องการ
ใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมกับตัว
ท่าน  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ  เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้  และผู้วิจัย
ต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึง  จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น  ดังนั้น  สถิติท่ี
เหมาะสมคือ  ค่าความถี่  (จ านวน)  และค่าร้อยละ (Kuder, et al., 1973) 
  3.10.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น  ได้แก่  ความต้องการของแต่ละบุคคล  การ
มีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  ความคาดหวังด้านบริการ  ความตั้งใจใช้บริการ  เป็นข้อมูลที่ใช้มาตร
วัดอันตรภาคชั้น  เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ  และผู้วิจัยต้องการทราบจ านวน
ตัวอย่าง  และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง  สถิติที่ใช้จึงได้แก่ค่าเฉลี่ย  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Kude,r et al., 1973) 
 3.10.2  สถิติเชิงอ้างอิงผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง  ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของ
ตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้ 
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 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์  ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
หลายตัวกับตัวแปรตามได้แก่  ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า    
ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น  กับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ ความคาดหวังด้านบริการ  ซึ่งใช้มาตรวัดอันตร
ภาคชั้น  และเพ่ือทดสอบถึงอิทธิพลที่ส่งผลของตัวแปรอิสระดังกล่าว  แต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตาม  
และการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผล  ต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
หลายตัว  ได้แก่  ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  ซึ่งใช้มาตวัด
อันตรภาคชั้น  กับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ  ความตั้งใจใช้บริการ  ดังนั้นสถิติท่ีใช้คือวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ  (Multiple  Regression  Analysis) (Kuder, et al., 1973) 
 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์  ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
ตัวเดียวคือ  ความคาดหวังด้านบริการ  ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้นกับตัวแปรตามคือ  ความตั้งใจใช้
บริการ  ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น  และเพ่ือทดสอบถึงอิทธิพล  ที่ส่งผลของตัวแปรอิสระดังกล่าวที่
มีต่อตัวแปรตาม  ดังนั้นสถิติที่ใช้คือ  การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  (Simple  Regression  
Analysis)  (Kuder, et al., 1973) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  และสถิติเชิงอ้างอิงสรุปได้ในตารางที่ 3.14 
 
ตารางที่ 3.14: สรุปสถิติท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประเด็นที่วิเคราะห์ มาตรวัด สถิติที่ใช้ 

คุณสมบัติทั่วไปได้แก่  เพศ อายุ  ระดับ
รายได้และระดับการศึกษา  แหล่งที่มา
ของรายได้เลี้ยงชีพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
การเป็นสมาชิกของศูนย์บริการดูแล
สุขภาพใดหรือไม่  ความพอใช้ของรายได้
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  การให้ความสนใจดูแล
สุขภาพ  ช่วงเวลาที่ต้องการใช้บริการ
ศูนยส์ร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้
เกษียณอายุงาน  ช่วงเวลาที่คิดว่า
เหมาะสมกับตัวท่าน   

นามบัญญัติ /จัดอันดับ ความถี่/ร้อยละ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.14 (ต่อ): สรุปสถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประเด็นที่วิเคราะห์ มาตรวัด สถิติที่ใช้ 

ความคิดเห็นได้แก่  ความต้องการของแต่
ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้าน
คุณค่า  ความคาดหวังด้านบริการ  ความ
ตั้งใจใช้บริการ 

อันตรภาคชั้น / 
อันตรภาคชั้น 

ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
ได้แก่  ความต้องการของแต่ละบุคคล  
การมีส่วนร่วม  และการรับรู้ด้านคุณค่า  
ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น  กับตัวแปร
ตามหนึ่งตัวคือ ความคาดหวังด้านบริการ 

อันตรภาคชั้น / 
อันตรภาคชั้น 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุตัวแปรต้นหลายตัวกับตัว
แปรตามหนึ่งตัว (Multiple 

Regression Analysis) 

อิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
ได้แก่  ความต้องการของแต่ละบุคคล  
การมีส่วนร่วม  และการรับรู้ด้านคุณค่า  
และความคาดหวังด้านบริการ  ซึ่งใช้
มาตรวัดอันตรภาคชั้น  กับตัวแปรตาม
หนึ่งตัวคือ ความตั้งใจใช้บริการ 

อันตรภาคชั้น / 
อันตรภาคชั้น 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุตัวแปรต้นหลายตัวกับตัว
แปรตามหนึ่งตัว  (Multiple 

Regression Analysis) 

อิทธิพลระหว่าง  ตัวแปรอิสระหนึ่งตัว
ได้แก่  ความคาดหวังด้านบริการ  ซึ่งใช้
มาตรวัดอันตรภาคชั้น  กับตัวแปรตาม
หนึ่งตัวคือ  ความตั้งใจใช้บริการ 

อันตรภาคชั้น /อันตร
ภาคชั้น 

การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
ง่ายตัวแปรต้นหนึ่งตัวกับตัว
แปรตามหนึ่งตัว (Simple 
Regression Analysis) 

 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 บทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปร
แต่ละตัวซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน
ทั้งสิ้น 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 300 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย    
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านปัจจัยความต้องการของแต่ละบุคคล   
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านปัจจัยการรับรู้การมีส่วนร่วม   
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านปัจจัยการรับรู้คุณค่า   
 ส่วนที่ 5 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านความคาดหวังด้านการบริการ 
 ส่วนที่ 6 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านความตั้งใจใช้บริการ   
 ส่วนที่ 7 การน าเสนอข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 ส่วนที่ 8 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
4.1 ส่วนที่ 1: การน าเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การน าเสนอในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  
เงินเลี้ยงชีพที่ใช้ในปัจจุบัน  การเป็นสมาชิกของศูนย์บริการในปัจจุบัน  ความพอใช้ของรายได้ท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน  ความสนใจในการดูแลสุขภาพ  และการเลือกช่วงเวลาในการใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  สถิติที่น ามาใช้ได้แก่  ค่าความถ่ี  (จ านวน)  และค่าร้อยละ  ปรากฏผล
ดังในตารางและค าอธิบายดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 108 35 
หญิง 192 65 

รวม 300 100 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเป็นเพศชาย  จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36  
ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.2: จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 4.40 
อนุปริญญา 43 14.30 
ปริญญาตรี 208 69.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 36 12.00 

รวม 300 100 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบปริญญาตรี  
จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาจบอนุปริญญาจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 สูง
กว่าปริญญาตรีจ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 12 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.3: จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้เลี้ยงชีพที่ใช้อยู่ 
  ในปัจจุบัน 
 

ที่มาของรายได้ จ านวน (ข้อค าถาม) ร้อยละ 
เงินบ าเหน็จ / บ านาญ 203 45.30 
ค้าขาย 103 23.00 
การเป็นที่ปรึกษาอิสระให้องค์กรต่าง ๆ  9 2.00 
เงินจากการเก็งก าไร  จากตลาดหลักทรัพย์ 43 9.60 
ทายาทมอบให้เป็นรายเดือน 90 20.10 

รวม 448 100 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ปัจจุบันรายได้
เลี้ยงชีพมาจาก  เงินบ าเหน็จ / บ านาญ  จ านวน  203  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.30  รองลงมา  มา
จากการค้าขาย  จ านวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 23  มาจากทายาทมอบให้เป็นรายเดือน  จ านวน  
90  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.10  มาจากการเก็งก าไร  จากตลาดหลักทรัพย์  จ านวน  43  คน  คิด
เป็นร้อยละ  9.60  และจากการเป็นที่ปรึกษาอิสระ  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  2  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4: จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  การเป็นสมาชิกของศูนย์บริการดูแล  
  สุขภาพใดหรือไม่ 
 

การเป็นสมาชิกของศูนย์สุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้เป็นสมาชิก 294 98 
เป็นสมาชิก 6 2 

รวม 300 100 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.4   แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ไม่ได้เป็น
สมาชิกของศูนย์บริการที่ใด  จ านวน  294  คน  คิดเป็นร้อยละ  98  และเป็นสมาชิก จ านวน  6  คน  
คิดเป็นร้อยละ  2  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.5: จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  ความพอใช้ของรายได้ที่มีอยู่ใน  
  ปัจจุบัน 
 

ความพอใช้ของรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
พอใช้ 280 93.3 
ไม่พอใช้ 20 6.7 

รวม 300 100 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้พอใช้
จ านวน  280  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.3  และไม่พอใช้จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.7  ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.6: จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม การให้ความสนใจดูแลสุขภาพ 
  

ความสนใจในการดูแลสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

สนใจมาก 279 93 
ไม่สนใจ 21 7 

รวม 300 100 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.6 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจ  
ในการดูแลสุขภาพมาก  จ านวน  279  คน  คิดเป็นร้อยละ  93  และไม่มีความสนใจ  จ านวน  21  
คน  คิดเป็นร้อยละ 7  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.7: จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ช่วงเวลาที่ต้องการใช้บริการศูนย์ 
  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมต่อการใช้ 
  บริการ 
 

ช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมต่อการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  ช่วงเวลา 10.00 - 20.00 น. 158 52.7 
ในช่วงระหว่างวันธรรมดา  ชว่งเวลา 10.00 - 19.00 น. 142 47.3 

รวม 300 100 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.7  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความเห็น
ว่า  ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  คือ
ช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์  ช่วงเวลา  10.00 - 20.00 น. จ านวน 158 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.7  
และในช่วงระหว่างวันธรรมดา  ช่วงเวลา 10.00 - 19.00 น. จ านวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ  47.3  
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
4.2 ส่วนที่ 2: การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตัวแปรด้าน ความต้องการของแต่ละบุคคลในด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม 
 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านปัจจัยความต้องการของแต่ละบุคคล  ในการใช้บริการ  
ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานได้แก่  ความต้องการทางด้านร่างกาย  ความ
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ต้องการทางด้านจิตใจ  และความต้องการทางด้านสังคม  สถิติท่ีน ามาใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ผลดังกล่าวปรากฏดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้   
 
ตารางที่ 4.8: ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความต้องการของแต่ละ  
  บุคคลด้านร่างกาย   
 

ความต้องการด้านร่างกาย Mean S.D การแปลผล 

1. ความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง 4.76 0.52 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ความต้องการผู้ดูแลเอาใจใส่ 4.43 0.74 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. ความต้องการมีสถานที่ได้พบปะเพ่ือน
ที่มีอายุใกล้เคียงกัน 

4.41 0.81 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ความต้องการพูดคุยและท ากิจกรรม
กับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน 

4.36 0.85 เห็นด้วยมากที่สุด 

5. ความต้องการสังคมที่มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน 

4.51 0.76 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.49 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.8  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความต้องการทางด้านร่างกาย  (Mean=4.49, S.D.=0.62)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของความต้องการทางด้านร่างกายแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  ความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง  (Mean=4.76, S.D.=0.52)  รองลงมาคือ  
ความต้องการสังคมที่มีความเข้าใจซึ่งกันและ  (Mean=4.51, S.D.=0.76)  ความต้องการผู้ดูแลเอาใจ
ใส่  (Mean=4.43, S.D.=0.74)  ความต้องการมีสถานที่ได้พบปะเพ่ือนที่มีอายุใกล้เคียงกัน  (Mean=
4.41, S.D.=0.81)  และความต้องการพูดคุยและท ากิจกรรมกับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน  (Mean=4.36, 
S.D.=0.85)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความต้องการของแต่ละบุคคล 
  ด้านจิตใจ   
 

ความต้องการด้านจิตใจ Mean S.D การแปลผล 
1. ต้องการมีสุขภาพจิตใจที่ดี 4.80 0.45 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ต้องการความสงบทางด้านจิตใจโดยไม่มีกังวล 4.70 0.53 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. ต้องการความสนุกสนานร่วมกันกับผู้อ่ืน 4.51 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 
4. ต้องการความสบายใจที่ได้อยู่ร่วมกับคนวัย
ใกล้เคียงกัน 

4.55 0.69 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.64 0.49 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.9  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความต้องการทางด้านจิตใจ  (Mean=4.64, S.D.=0.49)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของความต้องการด้านทางจิตใจแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  ต้องการมีสุขาภาพจิตใจที่ดี  (Mean=4.80, S.D.=0.45)  ลองลงมาคือ  
ต้องการความสงบทางด้านจิตใจโดยไม่มีกังวล  (Mean=4.70, S.D.=0.53)  ต้องการความสบายใจที่
ได้อยู่ร่วมกับคนวัยใกล้เคียงกัน  (Mean=4.55, S.D.=0.69)  และต้องการความสนุกสนานร่วมกันกับ
ผู้อื่น  (Mean=4.51, S.D.=0.67)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.10: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความต้องการของแต่ละ 
  บุคคลด้านสังคม   
 

ความต้องการด้านสังคม Mean S.D การแปลผล 

1. ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ  4.48 0.74 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ต้องการมีสังคมกับผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน 4.46 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. ต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ 
ระหว่างกัน 

4.39 0.75 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ต้องการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ท่าน
เชี่ยวชาญกับผู้อ่ืน 

4.36 0.75 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.42 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.10  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความต้องการทางด้านสังคม  (Mean=4.42, S.D.=0.70)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของความต้องการทางด้านสังคมแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ (Mean=4.48, S.D.=0.74)  รองลงมาคือ  
ต้องการมีสังคมกับผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน  (Mean=4.46, S.D.=0.78)  ต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องราว
ต่าง ๆ ระหว่างกัน  (Mean=4.39, S.D.=0.75)  และต้องการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ท่านเชี่ยวชาญกับ
ผู้อื่น  (Mean=4.36, S.D.=0.75)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.11: สรุปค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความต้องการของแต่ละ 
  บุคคลทั้ง 3 ด้าน  
 
สรุปความต้องการของแต่ละบุคคลในแต่ละด้าน Mean S.D การแปลผล 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย  4.49 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ความต้องการทางด้านจิตใจ 4.64 0.49 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. ความต้องการทางด้านสังคม 4.42 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.52 0.56 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.11  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดในด้านความต้องการของแต่ละบุคคล  (Mean=4.52, S.D.=0.56)  แต่เมื่อพิจารณา
ความต้องการของแต่ละบุคคล  รายด้านทั้ง 3 ด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับความ
ต้องการทางด้านจิตใจมากท่ีสุด  (Mean= 4.64, S.D.= 0.49)  รองลงมาได้แก่  ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย  (Mean= 4.49, S.D.= 0.62)  และความต้องการทางด้านสังคม  (Mean=4.42, 
S.D.=0.70)  ตามล าดับ 
 
4.3 ส่วนที่ 3: การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตัวแปรด้าน การมีส่วนร่วมในการใช้บริการ 
 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านปัจจัยการมีส่วนร่วมในการใช้บริการ ที่ศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  สถิติที่น ามาใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D)  ผลดังกล่าวปรากฏดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้    
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ตารางที่ 4.12: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของการมีส่วนร่วมในการใช้ 
  บริการที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
  

การมีส่วนร่วมในการใช้บริการที่ศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

Mean S.D การแปลผล 

1. การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้รู้สึกสนุกสนาน 4.41 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้ประสบผลส าเร็จได้
รวดเร็วและน่าภาคภูมิใจ 

4.41 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. การแก้ไขปัญหาร่วมกันท าให้ได้ผลลัพธ์ที่น่า
พอใจ 

4.44 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. การได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้ชีวิตมี
สิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้น 

4.35 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.42 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.12  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดต่อการมีส่วนร่วม  ในศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  (Mean=
4.42, S.D.=0.65)  จากการพิจารณารายละเอียดของการมีส่วนร่วม  แต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่อง  การแก้ไขปัญหาร่วมกันท าให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ  
(Mean=4.44, S.D.=0.72)  รองลงมา  ได้แก่การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้รู้สึกสนุกสนาน  (Mean=
4.41, S.D.=0.71)  การท ากิจกรรมร่วมกัน  ท าให้ประสบผลส าเร็จได้รวดเร็วและน่าภาคภูมิใจ ที่
ระดับ  (Mean=4.41, S.D.=0.72)  และการได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้ชีวิตมีสิ่งที่ดีเข้ามา
มากขึ้น  (Mean=4.35, S.D.=0.77) ตามล าดับ 
 
4.4 ส่วนที่ 4: การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาแปรด้าน การรับรู้ด้านคุณค่าในด้านการเงินด้าน
สังคม และด้านจิตใจ 
 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านปัจจัยการรับรู้คุณค่า  ในการใช้บริการที่ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานได้แก่  การรับรู้คุณค่าทางการเงิน  การรับรู้คุณค่าทางด้าน
สังคม  และการรับรู้คุณค่าด้านจิตใจ  สถิติท่ีน ามาใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D)  ผลดังกล่าวปรากฏดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.13: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของการรับรู้ด้านคุณค่าด้าน 
  การเงิน   
 

การรับรู้คุณค่าทางด้านการเงิน Mean S.D การแปลผล 
1. ความสุขที่ได้รับมากกว่าเงินที่จ่ายไปในการเข้า
มาใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

4.35 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. ความสุขที่ได้รับไม่สามารถประเมินค่าได้กับเงิน
ที่จ่ายให้กับศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

4.34 0.76 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมีความคุ้มค่า  กับ
เงินที่จ่ายไปในการมาใช้บริการ  ที่ศูนย์เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

4.35 0.79 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. สภาพของร่างกายและจิตใจที่ได้รับ  มีความ
คุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปในการมาใช้บริการที่ศูนย์ 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

4.43 0.76 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.37 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.13  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อการรับรู้คุณค่าทางด้านการเงิน  (Mean=4.37, S.D.=0.71)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของการรับรู้คุณค่าทางด้านการเงินแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  สภาพของร่างกายและจิตใจที่ได้รับ  มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปในการมาใช้
บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต  (Mean=4.43, S.D.=0.76)  รองลงมาคือความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนมีความคุ้มค่า  กับเงินที่จ่ายไปในการมาใช้บริการ  ที่ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
(Mean=4.35, S.D.=0.79)  ความสุขที่ได้รับมีความคุ้มค่ามากกว่าเงินที่จ่ายไป  ในการเข้ามาใช้
บริการ  ที่ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  (Mean=4.35, S.D.=0.77)  และความสุขที่ได้รับนั้นไม่
สามารถประเมินค่าได้  กับเงินที่จ่ายให้กับศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต  (Mean=4.34, S.D.=0.76)  
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.14: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของการรับรู้ถึงคุณค่าทางด้าน 
  สังคม   
 

การรับรู้ถึงคุณค่าทางด้านสังคม Mean S.D การแปลผล 
1. การมีเพ่ือนที่เข้าใจกันในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมี
คุณค่า 

4.47 0.73 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. การแบ่งปันความสุขระหว่างเพ่ือน  ที่อยู่ในวัย   
เกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่า 

4.43 0.74 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. ความมีน้ าใจต่อกัน  ระหว่างเพ่ือนที่อยู่ในวัย 
เกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้น 

4.49 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ความผูกผันระหว่างเพื่อน  ที่อยู่ในวัยเกษียณ  
ท าให้ชีวิตมีคุณค่า 

4.46 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.46 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.14  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อการรับรู้คุณค่าทางด้านสังคม  (Mean=4.4625, S.D.=0.67)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของการรับรู้คุณค่าทางด้านสังคมแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  ความมีน้ าใจต่อกัน  ระหว่างเพ่ือนที่อยู่ในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้น  
(Mean=4.49, S.D.=0.67)  รองลงมาคือ  การมีเพ่ือนที่เข้าใจกันในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่า  
(Mean=4.47, S.D.=0.73)  ความผูกผันระหว่างเพ่ือน  ที่อยู่ในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่า (Mean=
4.46, S.D.=0.71)  และการแบ่งปันความสุขระหว่างเพ่ือน  ที่อยู่ในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่า  
(Mean=4.43, S.D.=0.74)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.15: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของการรับรู้ถึงคุณค่าทางด้าน 
  ส่วนบุคคล 
 

การรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล Mean S.D การแปลผล 

1. การรู้จักใช้ชีวิต  ที่มีคุณค่าที่ได้ท าในสิ่งที่มี 
ความสุข 

4.45 0.68 เห็นด้วยมากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 



72 

ตารางที่ 4.15 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของการรับรู้ถึงคุณค่า 
   ทางด้านส่วนบุคคล 
 

การรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล Mean S.D การแปลผล 
2. ความรู้สึกมีคุณค่าที่  ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ภายหลังเกษียณ 

4.44 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. หาโอกาสท ากิจกรรมที่ดี  ที่ท าให้ชีวิตมี
คุณค่าหลังเกษียณ 

4.43 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. สามารถคลายความเหงา  ด้วยการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตดูดีมีคุณค่า 

4.38 0.73 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.44 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.15  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดต่อการรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล  (Mean=4.44, S.D.=0.65)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของการรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคลแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
ในระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  การรู้จักใช้ชีวิตที่มีคุณค่าท่ีได้ท าในสิ่งที่มีความสุข  (Mean=4.45, 
S.D.=0.68)  รองลงมาคือ  ความรู้สึกมีคุณค่าท่ี  ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายหลังเกษียณ  (Mean=
4.44, S.D.=0.71)  การหาโอกาสท ากิจกรรมที่ดี  ที่ท าให้ชีวิตมีคุณค่าหลังเกษียณ  (Mean=4.43, 
S.D.=0.70)  และสามารถคลายความเหงา  ด้วยการท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้ชีวิตดูดีมีคุณค่า  
(Mean=4.38, S.D.=0.73)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.16: สรุปค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การรับรู้ด้านคุณค่า 
 

สรุปการรับรู้ด้านคุณค่า Mean S.D การแปลผล 
1. การรับรู้คุณค่าทางด้านการเงิน  4.37 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. การรับรู้คุณค่าทางด้านสังคม 4.46 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. การรับรู้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล 4.44 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.06 0.58 เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
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 สรุปผลการศึกษาตามตารางที่  4.16  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยในระดับที่ค่อนข้างมากต่อการรับรู้ทางด้านคุณค่า  (Mean=4.06, S.D.=0.58)  เมื่อพิจารณาราย
ด้านเกี่ยวกับการรับรู้ทางด้านคุณค่าแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดในด้าน  
การรับรู้คุณค่าทางด้านสังคม  (Mean=4.46, S.D.=0.67)  รองลงมาคือ  การรับรู้คุณค่าทางด้านส่วน
บุคคล  (Mean=4.44, S.D.=0.65)  และการรับรู้คุณค่าทางด้านการเงิน  (Mean=4.37, S.D.=0.71)  
ตามล าดับ 
 
4.5 ส่วนที่ 5: การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตัวแปรด้านความคาดหวังด้านบริการ ในด้านการ
บริการ ราคาค่าบริการ ช่องทางการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรที่ให้บริการ และด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพ     
 การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  ความคาดหวังด้านการบริการ  ในการใช้
บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ได้แก่  ความคาดหวังด้านการบริการ  
ความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ  ความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ  ความคาดหวังด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ความคาดหวังด้านบุคลากรที่ให้บริการ  และความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ทาง
กายภาพ  สถิติท่ีน ามาใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ผลดังกล่าว
ปรากฏดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.17: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคาดหวังด้านกิจกรรม 
  ของการให้บริการ     
      

ความคาดหวังด้านการให้บริการ Mean S.D การแปลผล 

1. กิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกท า  ตามความ 
ต้องการ 

4.38 0.73 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. กิจกรรมที่เป็นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 4.52 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. กิจกรรมที่เน้นสุขภาพอนามัย 4.24 0.88 เห็นด้วยมากที่สุด 
4. กิจกรรมด้านการสร้างความสงบ  และฝึกสมาธิ 4.43 0.83 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.45 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.17  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความคาดหวังด้านการให้บริการ  (Mean=4.45, S.D.=0.67)  เมื่อพิจารณา
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รายละเอียดของความคาดหวังด้านการให้บริการแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
ในระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  กิจกรรมที่เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  (Mean=
4.52, S.D.=0.70)  รองลงมาคือ  กิจกรรมด้านการสร้างก าลังใจ และฝึกสมาธิ  (Mean=4.43, 
S.D.=0.83)  เป็นกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกท า  ตามความต้องการ  (Mean=4.38, S.D.=0.73)  
และเป็นกิจกรรมที่เน้นสุขภาพอนามัย  (Mean=4.24, S.D.=0.88)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.18: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคาดหวังด้านราคา  
  ค่าบริการ  
 

ความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ Mean S.D การแปลผล 

1. ราคาที่เหมารวมค่าท ากิจกรรมทุกประเภทแล้ว 4.32 0.82 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ราคาแรกเข้าแต่ค่ากิจกรรมต่างหากตามท่ีชอบ 4.24 0.88 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. ราคาลดพิเศษตั้งแต่แรกเข้า และรวมค่า
กิจกรรมทุกอย่าง 

4.43 0.83 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ราคาที่สามารถผ่อนจ่ายช าระเป็นงวดได้ 4.38 0.83 เห็นด้วยมากที่สุด 
รวม 4.34 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.18  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม  เห็นด้วย
ในระดับมากท่ีสุด  ต่อความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ  (Mean=4.34, S.D.=0.77)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของความคาดหวังด้านราคาค่าบริการแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
ในระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  ราคาส่วนลดพิเศษตั้งแต่แรกเข้า  และรวมค่ากิจกรรมทุกอย่าง  (Mean=
4.43, S.D.=0.83)  รองลงมาคือ  ราคาที่สามารถผ่อนจ่ายช าระเป็นงวดได้  (Mean=4.38, 
S.D.=0.83)  เป็นราคาที่เหมารวม  ค่าท ากิจกรรมทุกอย่างแล้ว  (Mean=4.32, S.D.=0.82)  และเป็น
ราคาแรกเข้า  แต่ค่ากิจกรรมต่างหากตามที่ชอบ  (Mean=4.24, S.D.=0.88)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.19: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคาดหวังด้านช่องทาง 
  การให้บริการ 
 

ความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ Mean S.D การแปลผล 
1. มีความสะดวกในการสมัคร 4.45 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. สมัครเข้าใช้บริการทางออนไลน์ 4.34 0.84 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการของ
ศูนย์บริการ 

4.39 0.85 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. มีการสมัครเป็นสมาชิก ทั้งรายเดือนและรายปี 4.32 0.89 เห็นด้วยมากที่สุด 
5. มีการสมัครเข้าใช้บริการเป็นครั้งคราว 4.39 0.86 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.38 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.19  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ  (Mean=4.38, S.D.=0.77)  เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่อง  การมีความสะดวกในการสมัคร  (Mean=4.45, 
S.D.=0.78)  รองลงมาคือ  มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการของศูนย์บริการ  (Mean=4.39, 
S.D.=0.85)  ถัดไปเป็นการสมัครเข้าใช้บริการเป็นครั้งคราว  (Mean=4.39, S.D.=0.86)  ถัดไปเป็น
การสมัครเข้าใช้บริการทางออนไลน์  (Mean=4.34, S.D.=0.84)  และสุดท้ายเป็นการสมัคร  เป็น
สมาชิก ทั้งรายเดือน  และรายปี (Mean=4.32, S.D.=0.89)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.20: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคาดหวังด้านการ 
  ส่งเสริมการตลาด 
 

ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด Mean S.D การแปลผล 

1. การติดต่อสื่อสาร แนะน าสิทธิต่าง ๆ ของ
ศูนย์บริการ 

4.36 0.91 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. การรณรงค์ให้สมัครเป็นสมาชิกโดยจัด เป็น 
งานอีเว้นฺท์ต่าง ๆ  

4.26 0.97 เห็นด้วยมากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคาดหวังด้านการ 
   ส่งเสริมการตลาด 
 

ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด Mean S.D การแปลผล 
3. การเปิดสถานที่ให้เข้าชมและทดลองการใช้
บริการก่อนตัดสินใจ 

4.42 0.84 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. การแจ้งข่าวสารในลักษณะของการโฆษณา 
ผ่านนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

4.27 0.88 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.33 0.83 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.20  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาด  (Mean=4.33, S.D.=0.83)  เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของความคาดหวังด้านการส่งเสริมการตลาดแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในเรื่องการเปิดสถานที่ให้เข้าชม  และทดลองการใช้บริการ
ก่อนตัดสินใจ  (Mean=4.42, S.D.=0.84)  รองลงมาคือการติดต่อสื่อสาร แนะน าสิทธิต่าง ๆ ของ
ศูนย์บริการ  (Mean=4.36, S.D.=0.91)  การแจ้งข่าวสารในลักษณะของการโฆษณา  (Mean=4.27, 
S.D.=0.88)  และการ รณรงค์ให้สมัครเป็นสมาชิกโดย  จัดเป็นงานอีเว้นท์ต่าง ๆ  (Mean=4.26, 
S.D.=0.97)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.21: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคาดหวังด้านบุคลากรที่ 
  ให้บริการ 
 

ความคาดหวังด้านบุคคลากรที่ให้บริการ Mean S.D การแปลผล 

1. พนักงานต้องมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 4.52 0.73 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. พนักงานต้องให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 4.59 0.70 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. พนักงานต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูล
ด้านบริการแก่ลูกค้า 

4.63 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. พนักงานให้บริการได้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า 

4.60 0.69 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.59 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.21  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความคาดหวังด้านบุคลากรที่ให้บริการ  (Mean=4.59, S.D.=0.65)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของความคาดหวังด้านบุคคลากรที่ให้บริการแต่ละด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  การที่พนักงานต้องมีความเชี่ยวชาญ  ด้านการให้ข้อมูลด้านบริการ
แก่ลูกค้า  (Mean=4.63, S.D.=0.65)  รองลงมาคือ  พนักงานให้บริการ  ได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า  (Mean=4.60, S.D.=0.69)  พนักงานต้องให้บริการ  ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  (Mean=
4.59, S.D.=0.70)  และพนักงานต้องมีการ  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  (Mean=4.52, S.D.=0.73)  
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.22: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ 
  ทางกายภาพ 
 

ความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ Mean S.D การแปลผล 
1. อุปกรณ์การท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีพร้อมใช้ 
งานและมีความเป็นทันสมัย 

4.55 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. สถานที่และบริเวณมีความโปร่งสบาย  อากาศ  
ถ่ายเทได้สะดวก 

4.59 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.  สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย 4.63 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 
4.  ห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งาน 4.66 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด 
5.  ห้องพักผ่อนต้องสะดวกสบายไม่คับแคบ 4.59 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.60 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด ต่อความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ (Mean=4.60, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพแต่ละด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดในเรื่อง ห้องน้ าต้องสะอาด และมีเพียงพอต่อการใช้งาน (Mean=4.66, 
S.D.=0.60) รองลงมาคือ สถานที่ให้บริการต้องมีความปลอดภัย  (Mean=4.63, S.D.=0.64)  สถานที่
และบริเวณโดยรอบต้องมีความโปร่งสบาย  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  (Mean=4.59, S.D.=0.65)  
ห้องพักผ่อนต้องสะดวกสบายไม่คับแคบ  (Mean=4.59, S.D.=0.64)  และอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ  ต้องมีพร้อมใช้งานและมีความเป็นทันสมัย  (Mean=4.55, S.D.=0.71)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.23: สรุปค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคาดหวังด้านการบริการ 
 

สรุปความหวังด้านการบริการ Mean S.D การแปลผล 

1. ความคาดหวังด้านบริการ  4.45 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ 4.34 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. ความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ 4.34 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 
4. ความคาดหวังด้านการส่งเสริมการขาย 4.33 0.83 เห็นด้วยมากที่สุด 
5. ความคาดหวังด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.59 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 
6. ความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 4.60 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.45 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 สรุปผลการศึกษาตามตารางที่  4.23  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยในระดับที่มากท่ีสุด  ต่อความคาดหวังด้านบริการ  (Mean=4.45, S.D.=0.64)  จากการพิจารณา
ความคาดหวังด้านการบริการรายด้านทั้ง  6  ด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน
ระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  ความคาดหวังด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ  (Mean=4.60, S.D.=0.59)  
รองลงมาคือ  ด้านความคาดหวังด้านบุคลากรที่ให้บริการ  (Mean=4.59, S.D.=0.65)  ด้านความ
คาดหวังด้านบริการ  (Mean=4.45, S.D.=0.67)  ด้านความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ  
(Mean=4.4, S.D.=0.77)  ด้านความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ  (Mean=4.34, S.D.=0.77)  และ
ด้านความคาดหวังด้านการส่งเสริมการขาย  (Mean=4.33, S.D.=0.83)  ตามล าดับ 
 
4.6 ส่วนที่ 6: การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตัวแปรด้านความตั้งใจใช้บริการ   
 การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  สถิติที่น ามาใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D)  ผลดังกล่าวปรากฏดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.24: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความตั้งใจใช้บริการที่ศูนย์ 
  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  
       

ความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

Mean S.D การแปลผล 

1. มีความตั้งใจใช้บริการ  เมื่อได้รับความพึงพอใจ
จากการบริการ 

4.49 0.73 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะได้รับการเอาใจใส่
จากพนักงานเป็นอย่างดี 

4.49 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะมีเพ่ือนที่เป็น
สมาชิกด้วยกัน  และสามารถพูดคุยได้อย่างมี 
ความสุขและสบายใจ 

4.40 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะมีกิจกรรม
สนุกสนานมากมายที่ท าแล้วรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพ
ทั้งกายและใจดีขึ้น 

4.45 0.74 เห็นด้วยมากที่สุด 

5. มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ    
ที่ไม่เคยท ามาก่อน 

4.43 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 

6. มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะรู้สึกชีวิตหลัง    
เกษียณมีคุณค่ามากข้ึน 

4.47 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 

7. มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะท าให้ชีวิตไม่ว้าเหว่   
อีกต่อไป 

4.42 0.79 เห็นด้วยมากที่สุด 

8. มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะท าให้รู้สึกว่าตนเอง
ใช้เวลาว่างได้อย่างคุ้มค่า  และมีประโยชน์ 

4.43 0.77 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.45 0.68 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่  4.24  แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด  ต่อความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  
(Mean=4.45, S.D.=0.68)  เมื่อพิจารณารายละเอียดของความตั้งใจใช้บริการ แต่ละด้านแล้วพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดในเรื่อง  มีความตั้งใจใช้บริการ  เมื่อได้รับความพึง
พอใจจากการบริการ  (Mean=4.49, S.D.=0.73)  รองลงมาคือ  มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะได้รับ
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การเอาใจใส่จากพนักงานเป็นอย่างดี  (Mean=4.49, S.D.=0.72)  มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะรู้สึก
ชีวิตหลังเกษียณมีคุณค่ามากขึ้น  (Mean=4.47, S.D.=0.72)  มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะมี
กิจกรรมสนุกสนานมากมาย  ที่ท าแล้วรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพทั้งกายและใจดีขึ้น  (Mean=4.45, 
S.D.=0.74)  มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะท าให้รู้สึกว่าตนเอง  ใช้เวลาว่างได้อย่างคุ้มค่า  และมี
ประโยชน์  (Mean=4.43, S.D.=0.77)  มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท า
มาก่อน (Mean=4.43, S.D.=0.72)  มีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะท าให้ชีวิตไม่ว้าเหว่อีกต่อไป  
(Mean=4.42, S.D.=0.79)  และมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะมีเพ่ือนที่เป็นสมาชิกด้วยกันที่  
สามารถพูดคุยกันได้  อย่างมีความสุขและสบายใจ  (Mean=4.40, S.D.=0.78)  ตามล าดับ 
 
4.7 ส่วนที่ 7: การน าเสนอข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 การน าเสนอข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเรื่อง  ความต้องการของแต่ละบุคคล  
การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  และความคาดหวังด้านการบริการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการ  ที่ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานี  
โดยการวิเคราะห์แบบถดถอยแบบง่าย  (Simple Regression Analysis)  และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ  (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิเคราะห์มีความหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 B หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ   

 Beta  (β) หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
 S.E. หมายถึง  ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์   
 Sig. หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 F หมายถึง  การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร 
 T หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใช้การทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย  ของสมการแต่ละค่าท่ีอยู่
ในสมการ 
 Adjusted R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
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ตารางที่ 4.25: การน าเสนอเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง ความต้องการของแต่ละ 
  บุคคล การมีส่วนร่วม และการรับรู้ด้านคุณค่า กับความคาดหวังด้านการบริการโดย 
  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

ความคาดหวังด้านการบริการ B Beta t Sig. 

ความต้องการของแต่ละบุคคล 0.32 0.29 4.45 0.00* 
การมีส่วนร่วม 0.14 0.14 2.41 0.01* 
การรับรู้ด้านคุณค่า 0.49 0.07 6.83 0.00* 

Adjusted  R2= 0.678,  S.E = 0.36, F 21.57* 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.25  ผลการทดสอบสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว
ร่วมกันอธิบายความผันแปรต่อความคาดหวังบริการ  ได้ร้อยละ  67.80  จากผลการทดสอบ
สมมุติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression Analysis)  พบวา่  ปัจจัยที่มี
ผลต่อ  ความคาดหวังด้านการบริการ  คือ  ความต้องการของแต่ละบุคคล  รองลงมาได้แก่  การมี
ส่วนร่วม  และการรับรู้ด้านคุณค่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อพิจารณาน้ าหนัก
ของผลกระทบตัวแปรอิสระ  ที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการได้ดีที่สุดคือ  ความต้องการของแต่

ละบุคคล   (β = 0.29)  รองลงมาได้แก่  การมีส่วนร่วม  (β = 0.14)  และการรับรู้ด้านคุณค่า  (β = 
0.07)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.26: การน าเสนอเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่างความต้องการของแต่ละ 
  บุคคล การมีส่วนร่วม และการรับรู้ด้านคุณค่า กับความตั้งใจใช้บริการโดยการ 
  วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

ความตั้งใจใช้บริการ   B Beta t Sig. 

ความต้องการของแต่ละบุคคล 0.38 0.31 4.17 0.00* 
การมีส่วนร่วม 0.15 0.14 2.01 0.04* 
การรับรู้ด้านคุณค่า 0.41 0.35 4.63 0.00* 

Adjusted R2= 0.565,  S.E = 0.45, F 13.34* 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 



82 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.26  ผลการทดสอบสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว
ร่วมกันอธิบายความผันแปรต่อความตั้งใจใช้บริการ  ได้ร้อยละ  56.50  จากผลการทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ  (Multiple Regression Analysis)  พบว่า  ปจัจัยที่มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการคือ  การรับรู้ด้านคุณค่า  รองลงมาคือ  ความต้องการของแต่ละบุคคล  และการมี
ส่วนร่วม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเม่ือพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบต่อตัวแปร

อิสระ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการได้ดีที่สุดคือ  การรับรู้ด้านคุณค่า   (β = 0.35)  รองลงมาคือ

ความต้องการของแต่ละบุคคล  (β = 0.31)  และการมีส่วนร่วม  (β = 0.14)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.27: การน าเสนอเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง ความคาดหวังด้านบริการ   
  กับความตั้งใจใช้บริกา  โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression) 
 

ความตั้งใจใช้บริการ B Beta t Sig. 

ความคาดหวังด้านการบริการ 0.92 0.86 28.41 0.00* 
Adjusted R2 = 0.73,  S.E = 0.35, F 80.05* 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.27  ผลการทดสอบสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรอิสระความ
คาดหวังด้านการบริการ  อธิบายความผันแปรต่อความตั้งใจใช้บริการ  ได้ร้อยละ 73.00  จากผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน  โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  (Simple Regression)  พบว่า ปัจจัยความ
คาดหวังด้านการบริการส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
และเม่ือพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการคือ  ความ

คาดหวังด้านการบริการ  (β = 0.86)   
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4.8 ส่วนที่ 8: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตารางที่ 4.28: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  
 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่  1:  ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความ
คาดหวังด้านบริการ 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที่  2:  การมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการ
บริการ 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที่  3:  การรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการ
บริการ 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที่  4:  ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้ บริการ 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที่  5:  การมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ สอดคล้อง 
สมมุติฐานที่  6:  การรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ สอดคล้อง 
สมมุติฐานที่  7:  ความคาดหวังด้านการบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการ 

สอดคล้อง 

 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางที่  4.28  สรุปได้ว่า  ผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน  
คือ  ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  และการรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความคาดหวัง
ด้านการบริการ  และความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  และการรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการ  และความคาดหวังด้านการบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ   
 สรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression Analysis)  การศึกษา
ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  ความคาดหวังด้านการบริการ  
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  และวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  (Simple Regression)  ความคาดหวัง
ด้านการบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ 
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ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า  การที่จะท าให้บุคคลกลับมาใช้บริการ  ที่ศูนย์เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงานได้นั้น  ปัจจัยที่ส่งผลและก่อให้เกิดความตั้งใจใช้บริการคือ  การ
ที่ผู้ให้บริการต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อ  ความต้องการของแต่ละบุคคล  ท าให้ทุกคนเกิด
การมีส่วนร่วม  มีความเข้าใจในด้านการรับรู้ถึงด้านคุณค่าในด้านการเงิน  ด้านสังคม  ด้านส่วนบุคคล  
และตอบสนองความคาดหวังด้านบริการ  ในด้านการบริการ  ด้านราคาค่าบริการ  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ  ตามท่ีผู้
มาใช้บริการได้ตั้งความคาดหวังไว้  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  

ตัวแปรอิสระ

อิสระ 

ตัวแปรคั่นกลาง 

ตัวแปรตาม 

ความต้องการของแต่ละ

บุคคล 

- ด้านร่างกาย 

- ด้านจิตใจ 

- ด้านสังคม 

 

   

- 

 

 

การมีส่วนร่วม 

การรับรู้ด้านคุณค่า 

- ด้านการเงิน 

- ด้านสังคม 

-ด้านส่วนบุคคล 

ความคาดหวังด้านบริการ 

- ด้านการบริการ 

- ด้านราคาค่าบริการ 

- ด้านช่องทางการให้บริการ 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

- ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 

ความตั้งใจใช้บริการ 

แสดงถึงการส่งผลกันและสอดคล้องกัน 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  
การรับรู้ด้านคุณค่า  ความคาดหวังด้านบริการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานี  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผู้ที่พักอาศัยหรือท างานอยู่
ในจังหวัดปทุมธานี  สังกัดในองค์ของภาครัฐบาล  องค์กรภาคเอกชน  และองค์กรของรัฐวิสาหกิจ  ที่
อยู่ในช่วงอายุใกล้วัยเกษียณอายุงานคือ  ผู้ที่มีอายุ  50-59  ปี  กลุ่มตัวอย่างที่น ามาท าการศึกษา  
จ านวน  300  คน  ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลเป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ  สถิติที่ใช้ส าหรับ
ข้อมูลเชิงพรรณนาได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation:  S.D.)  
ความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  (Percent)  และสถิติที่ใช้ส าหรับข้อมูลเชิงอ้างอิงเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน  ได้แก่  การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย  (Simple Regression Analysis)  และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression Analysis)  ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 5.3 การอภิปรายผล 
 5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาในเรื่องความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  
ความคาดหวังด้านการบริการ  และความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้
เกษียณอายุงาน  ของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานี  สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 ผลสรุปข้อมูลความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้  จากกลุ่มตัวอย่าง  300  
คน  สามารถสรุปข้อมูลส่วนบุคคล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  มีรายได้เลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงานจาก  เงินบ าเหน็จ / บ านาญ  ส่วนใหญ่
ไม่ได้เป็นสมาชิกของศูนย์บริการออกก าลังกายท่ีใด  มีรายได้พอใช้ในแต่ละเดือน  มีความสนใจในการ
ดูแลสุขภาพมาก  และมีความสนใจใช้บริการศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงเวลา  10.00 - 20.00  น. 
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 5.1.2 สรุปผลตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  ข้อมูลระดับความส าคัญของ  ปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ที่มีความส าคัญด้านการน าไปใช้
บริหารงานได้ดังนี้ 
  5.1.2.1 ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านการบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความเห็นมากที่สุดต่อความคาดหวังด้านการบริการในระดับความเห็นด้วยมากที่สุด  เมื่อพิจารณาราย
ด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นด้วยมากที่สุดทางด้านทางรูปลักษณ์ทาง
กายภาพ  ทางด้านห้องน้ าต้องมีความสะอาด  และต้องเพียงพอต่อการใช้งาน  รองลงมาเป็นความ
คาดหวังทางด้านบุคคลากรที่ให้บริการ  ทางด้านพนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการ
ให้ข้อมูลด้านการบริการแก่ลูกค้า  ความคาดหวังด้านกิจกรรมการบริการ   ในด้านกิจกรรมที่เป็นการ
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ  ต้องมีความ
สะดวกในการสมัครเข้าใช้บริการ  ความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ  ในด้านราคาค่าบริการที่ให้
ส่วนลดพิเศษตั้งแต่แรกเข้าใช้บริการ  และราคาค่าบริการจะต้องรวมการท ากิจกรรมทุกอย่างไว้
หมดแล้ว  และความคาดหวังด้านการส่งเสริมการขาย  ในด้านการเปิดสถานที่ให้มีการเข้าชมและให้
ทดลองใช้บริการก่อนการตัดสินใจซื้อ   
  5.1.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ด้านคุณค่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นมาก
ที่สุด  ต่อการรับรู้ด้านคุณค่า  ในระดับความเห็นด้วยค่อนข้างมาก  เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดคือการรับรู้คุณค่าทางด้านสังคม  ได้แก่ความมีน้ าใจต่อ
กันระหว่างเพ่ือนที่อยู่ในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่ามากข้ึน  รองลงมาคือ  การรับรู้คุณค่าทางด้าน
ส่วนบุคคล  ทางด้านการรู้จักใช้ชีวิต  ที่มีคุณค่าที่ได้ท าในสิ่งที่มีความสุข  และการรับรู้คุณค่าทางด้าน
การเงิน  ในด้านการใช้เงินเพ่ือให้สภาพของร่างกายและจิตใจต้องได้รับความสุข  ต้องมีความคุ้มค่ากับ
เงินที่ได้จ่ายไปในการมาใช้บริการที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
  5.1.2.3 ปัจจัยด้านความต้องการของแต่ละบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความเห็นมากที่สุดต่อความต้องการของแต่ละบุคคล  ในระดับความเห็นด้วยมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณา
รายด้านแล้วพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยระดับมากที่สุดทางด้านความต้องการของแต่ละ
บุคคลทางด้านจิตใจ  ในด้านที่ต้องการมีสุขภาพจิตใจที่ดี  รองลงมาเป็นความต้องการทางด้าน
ร่างกาย  มีความต้องการที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  และความต้องการทางด้านสังคม  มี
ความต้องการอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ  
  5.1.2.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นมากที่สุด  
ต่อการมีส่วนร่วม  ในระดับความเห็นด้วยมากที่สุด  ในด้านการแก้ไขปัญหาร่วมกันท าให้ได้ผลลัพธ์ที่
น่าพอใจ   
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 สรุปปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด  ต่อศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ตามระดับความเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่  ความคาดหวังด้านการบริการ 
รองลงมาได้แก่การรับรู้ด้านคุณค่า  ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยแบบง่าย  (Simple  Regression)  
และสถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 300 คน  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการบริการ  ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า  ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการบริการ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงสรุปผลได้ว่า  ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 5.2.2 ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า  ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05  จึงสรุปผลได้ว่า  ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.3 การมีส่วนร่วม  ส่งผลตอ่ความคาดหวังด้านการบริการ  ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า  การมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการบริการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05  จึงสรุปผลได้ว่า  ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้   
 5.2.4 การมีส่วนร่วม  ส่งผลตอ่ความตั้งใจใช้บริการ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  การมี
ส่วนร่วม  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงสรุปผลได้ว่า  ผล
การศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.5 การรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการบริการ  ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า  การรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการบริการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05  จึงสรุปผลได้ว่า  ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้   
 5.2.6 การรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
การรับรู้การด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05  จึงสรุปผลได้ว่า  ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.7 ความคาดหวังด้านการบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า  ความคาดหวังด้านการบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05  จึงสรุปผลได้ว่า  ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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5.3 การอภิปรายผล 
 การศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัย  ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การ
รับรู้ด้านคุณค่า  ความคาดหวังด้านการบริการ  และความตั้งใจใช้บริการที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  พบว่า  ความคาดหวังด้านบริการ  การรับรู้ด้านคุณค่า  ความต้องการของ
แต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นด้วยมากที่สุดต่อความตั้งใจมาใช้
บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ อัฟซัน และคณะ (Afthinos, et al., 2015); สวิน และคาร์ (Swain & Kar, 2018) 
และ วู (Wu, 2014) ที่อธิบายว่าปัจจัยความคาดหวังด้านบริการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการคือ  
การที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความต้องการในสินค้าหรือบริการนั้น  ย่อมมีความคาดหวังว่าสินค้าหรือ
บริการที่เลือกซ้ือหรือใช้บริการนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของตนได้  ในด้านการบริการ
จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี  ได้รับคุณค่าและสิทธิประโยชน์ที่มีในตัวสินค้าหรือบริการนั้นอย่าง
คุ้มค่ากับราคา   ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่าย  มีความสะดวกสบาย  
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าจะได้รับความจริงใจในการแนะน าถึงสิทธิประโยชน์ทางการค้า
หรือการบริการได้อย่างครอบคลุม  มีความคาดหวังว่าบุคลากรผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางในการให้บริการ  มีการพูดจาสุภาพอ่อนหวาน  มีการดูแลเอาใจใส่ในความรู้สึกของลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการ  การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่า 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะต้องมีความสวยงาม  อาคารสถานที่มีการออกแบบตกแต่งที่สวยงาม  
มีความปลอดโปร่ง  มีความสะอาด  อุปกรณ์เครื่องมือมีใช้เพียงพอ และมีความเป็นทันสมัย  มีระบบ
ความปลอดภัยที่ดี  รวมถึงสถานที่ตั้งจะต้องมีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง  หากการบริการ
ดังกล่าวท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  รู้สึกได้ว่าการบริการนั้นสามารถท าให้เกิดความพึงพอใจ  และ
ตอบสนองได้ตามที่ความคาดหวังไว้   ย่อมส่งผลต่อ  ความตั้งใจอยากมาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ ได้
อีก   
 ส่วนแนวความคิดของ ออง และคณะ (Leong, et al., 2018) และ ลิ และคณะ (Li, et al., 
2011) ได้มีการอธิบายว่า  ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่า  ที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ  คือ  การที่
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการแต่ละคนมีการตั้งความคาดหวังว่าจะได้รับคุณค่าในสินค้าหรือบริการที่ตนเองเข้า
ไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นจะต้องได้คุณประโยชน์ตามที่ได้ตั้งความคาดหวังไว้  โดยจะต้องท าให้
ตนเองดูดีมีศักยภาพที่ดี มีความเป็นทันสมัย และต้องมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องศูนย์เสียไป หากการ
บริการนั้นสามารถที่จะตอบสนองตามความต้องการของตนได้ดี ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังด้าน
บริการ และแนวความคิดของ อิริคสัน และนอร์แกรน (Eriksson & Nordgren, 2018); ทีรีซ่า และ
คณะ (Theresa, et al., 2014) และ โมสลีสพัว และคณะ (Moslehpour, et al., 2017) ที่ได้อธิบาย
ไว้ว่า ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่า ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ คือการที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ได้ท า
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การซื้อสินค้าหรือการเข้าใช้บริการแล้ว  พบว่าสินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ดี  โดยที่สินค้าหรือบริการนั้นท าให้ตนเองดูดี  มีคุณค่า  ได้รับการตอบรับจาก
สังคมคนรอบข้าง  ท าให้รู้สึกถึงความสบายใจ  และภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ท าการเลือกซื้อสินค้าหรือ
ใช้บริการนั้น  หากสินค้าและบริการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการจนลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น  ย่อมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ  
ส่วนแนวความคิดของ อลิ (Ali, 2013); ลอง และมาร์ซัน (Long & Mason, 2014); และ ไทพัท และ
คณะ (Tripat, et al., 2017) ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยด้านความต้องการ ที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้าน
บริการคือ  ในการเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าจะได้รับ
บริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน  มีการดูแลเอาใจใส่  จะต้องได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อ  
และต้องสามารถตอบสนองตามท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความคาดหวังเอาไว้ได้  หากมีการตอบสนอง
ทีด่ีย่อมส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริการ ส่วนแนวความคิดของ เอกบาร์บอร์ (Aigbavboa, 2016);  
โซล และคณะ (Cao, et al., 2018) และ มี- ยัง และคณะ (Mei-Yung, et al., 2016) ได้อธิบายไว้ว่า  
ปัจจัยด้านความต้องการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความต้องการ
คือ การรับรู้ได้ถึงความเชื่อมั่น  ว่าการให้บริการนั้นมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี  พร้อมทั้งสร้างความสุข 
ท าให้มีความสบายใจในการเข้าใช้บริการ มีการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน  การบริการได้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงปัจจัยทางการตลาด สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ตามความพึงพอใจแล้ว  ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้
บริการ   
 ส่วนแนวความของ โคนิค-ลีวิส และพาร์มอร์ (Koenig-Lewis & Palmer, 2014) และ  
โยสฮิฮิโก๊ะ (Yoshihiko, 2013) ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ  ความคาดหวังด้าน
บริการ  ในการที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  
เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความต้องการ  เพ่ือให้มีการตอบสนองได้ตรงตามท่ีตนเองได้ตั้งความ
คาดหวังเอาไว้  คือการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการเพื่อให้เกิดความสุข  ได้รับความ
สบายใจ  เป็นความผูกพันร่วมกันภายในองค์กรหรือในสถานที่นั้น ๆ หากมีการตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการ  ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังในด้านการบริการ  และแนวความคิดของ พรีเลอ และ
คณะ (Piehler, et al, 2019); ซิง และซงฟางริน (Sheng & Zolfagharian, 2014) และ ทิน และ
คณะ (Tih, et al, 2016) ได้อธิบายไว้ว่า  ปัจจัยการมีส่วนร่วมส่งผลต่อ  ความตั้งใจใช้บริการ  หากมี
การท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  เกิดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้สินค้าหรือบริการ  จนท าให้ก่อเกิด
เป็นความจงรักภักดีในสินค้าหรือบริการนั้น  โดยการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการท า
กิจกรรมร่วมกับองค์กร  หากมีการตอบสนองได้ตามสิ่งที่ตนเองได้คาดหวังไว้จากการบริการแล้ว  
ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ของสถานบริการนั้น ๆ ได้อีก 

https://www.emeraldinsight.com/author/Leung%2C+Mei-yung
https://www.emeraldinsight.com/author/Piehler%2C+Rico
https://www.emeraldinsight.com/author/Sheng%2C+Xiaojing
https://www.emeraldinsight.com/author/Zolfagharian%2C+Mohammadali
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 นอกจากนี้เมื่อพิจารณากรอบแนวความคิดแล้วจะเห็นได้ว่า 
 1. ความตั้งใจที่จะใช้บริการได้รับผลกระทบโดยตรงจาก  ความคาดหวังด้านบริการ  ความ
ต้องการของแต่ละบุคคล  การรับรู้ด้านคุณค่า  และการมีส่วนร่วม 
 2. ความตั้งใจที่จะใช้บริการสามารถเกิดขึ้นได้ในลักษณะของอิทธิพลส่งผ่านจากปัจจัยด้าน  
การรับรู้ด้านคุณค่า  ความต้องการของแต่ละบุคคล  และการมีส่วนร่วม  ที่ส่งผลให้เกิดความคาดหวัง
ด้านบริการของผู้ใช้บริการ  อันจะส่งผลต่อการเกิดความตั้งใจบริการในที่สุด 
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงาน  หรือองค์กรธุรกิจที่ท างานเกี่ยวกับการ  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  สามารถน าผล
การศึกษานี้น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดความคาดหวังและความตั้งใจที่จะใช้บริการได้ดังนี้ 
 5.4.1 ควรมีความใส่ใจเกี่ยวการให้บริการ  โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความคาดหวัง
อยากได้รับมากท่ีสุด  ในด้านความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการตามล าดับดังนี้  ด้านรูปลักษณ์ทาง
กายภาพของสถานที่  ความคาดหวังด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ความคาดหวังด้านกิจกรรมการบริการ  
ความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ  ความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ  และความคาดหวังด้าน
การส่งเสริมการขาย  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการมากที่สุด  ซึ่งผลที่ได้
สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้  ในการวางแผนเพื่อการพัฒนากระบวนการการให้บริการระหว่าง
หน่วยงาน  กับผู้ใช้บริการได้ 
 5.4.2 ควรมีความตระหนักใส่ใจด้านความคาดหวังด้านการบริการ  ให้มากที่สุดเนื่องจาก
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังและให้ความส าคัญทางด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ  โดยต้องมีการจัด
สถานที่ให้มีความสวยงามและเหมาะสมต่อการใช้งาน  ความคาดหวังเก่ียวกับบุคลากรผู้ให้บริการ   
ต้องมีการจัดอบรมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ  และความสามารถทางการให้บริการกับผู้ใช้บริการ  
ความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการ  โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมและมีการปรับรูปแบบของ
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ  ความคาดหวังด้านช่องทางการให้บริการ  หน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ต้องอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงให้กับผู้ที่ใช้บริการ  โดยการเปิดช่องทางการ
ให้บริการในหลากหลายรูปแบบ  ความคาดหวังด้านราคาค่าบริการ  หน่วยงานและองค์กรจะต้องมี
การเอาใจผู้ใช้บริการ  โดยการให้ผู้ใช้บริการท ากิจกรรม  ที่อยู่ภายในศูนย์บริการโดยที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  และความคาดหวังด้านการส่งเสริมการขาย  หน่วยงานหรือองค์กรต้องมีการจัด
โปรโมชั่น  ที่มีหลากหลาย  และท่ีส าคัญต้องมีการเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าชมสถานที่บริการก่อนที่จะมี
การตัดสินเข้าใช้บริการในสถานที่นั้นๆ     
 5.4.3 ควรเน้นให้ผู้ใช้บริการ  มีการรับรู้ด้านคุณค่าทางด้านสังคม  โดยการท าให้ผู้ใช้บริการมี
ความรู้สึกถึงความสบายใจในการที่เข้ามาใช้บริการ  โดยมีความรู้สึกว่าได้รับการช่วยเหลือซึ่งกันและ
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กันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ  การรับรู้คุณค่าส่วนบุคคล  ในการที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการ
ในสถานที่นั้นแล้ว  ผู้ให้บริการจะต้องท าให้ผู้เข้ามาใช้บริการ  รับรู้ได้ว่าการบริการนั้นให้ความสุขกับผู้
มาใช้บริการได้ดี  โดยการมอบสิ่ง ต่างๆ ที่ผู้มาใช้บริการท าแล้วมีความสุข  ความสบายใจ  และการ
รับรู้คุณค่าทางด้านการเงิน  หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท าให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกได้ว่า  ในการ
จ่ายเงินออกไปแล้วนั้น  ผู้ใช้บริการได้รับสิ่งตอบแทน  จากศูนย์บริการหรือจากหน่วยงานนั้นอย่าง
คุ้มค่ากับเงินท่ีได้จ่ายให้กับศูนย์บริการนั้นๆ ซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่
จะได้รับ  จากการเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการนั้น   
 5.4.4 ควรมีความใสใจเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละบุคคลทางด้านจิตใจ  โดยที่หน่วยงาน
หรือองค์จะต้องมีการท าให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพจิตใจที่ดี  ไม่มีความกังวลกับการใช้บริการ  และต้องมี
ความสบายใจ  พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนานจากการเข้าใช้บริการในสถานที่นั้นๆ   ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย  ผู้ใช้บริการเมื่อมีการเลือกใช้บริการในสถานที่นั้นแล้ว  หน่วยงานหรือองค์นั้นจะต้อง
ท าให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  และทางด้านสังคม  หน่วยงานหรือองค์กรต้องท าให้
ผู้ใช้บริการ  มีความรู้สึกว่าบรรยากาศ  ที่เข้ามาใช้บริการนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ  และ
ผู้ใช้บริการนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดี และต้องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนๆ  มีความเป็นกันเอง   
 5.4.5  ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ามาใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  การให้บริการของ
องค์กรเนื่องจากผู้ใช้บริการอยากมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  อยากมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ กับองค์กร 
 
5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 5.5.1 ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยควรสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ใกล้
เกษียณอายุงานในจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทยเพื่อน าความคิดเห็นในด้านความต้องการในด้าน  ต่าง 
ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ดูแลและปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานด้านการ
บริการของศนูย์บริการส าหรับผู้เกษียณอายุงานได้ 
 5.5.2 จากผลการศึกษาความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ได้ค่า  Adjusted R2  ที่ร้อยละ 56.5  เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมี
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดการส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการที่มากกว่านี้  จึงควรศึกษาเก่ียวกับตัวแปร
ในด้านอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจในมาใช้บริการ  หรือพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค  ที่จะ
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ที่อาจจะได้ค่ามากกว่าในการศึกษาในครั้งนี้  
 5.2.3 ในการท าวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้าน
คุณค่า  และความคาดหวังด้านการบริการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการควรมีการจัดท าวิจัยเชิง
คุณภาพ  เพ่ือจะให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น  
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  ความต้องการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ด้านคุณค่า  และความคาดหวังด้าน
การบริการ  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน  
ของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง:   โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง      ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
1.เพศ    
        ชาย                  หญิง      
 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย       อนุปริญญา          ปรญิญาตรี          สูงกว่าปริญญาตรี 
 
3. ปัจจุบันเงินเลี้ยงชีพที่ใช้อยู่มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) 
       เงินบ าเหน็จ/บ านาญ                       เงินจากการเก็งก าไรจากหลักทรัพย์ 
       ค้าขาย                                       ทายาทมอบให้เป็นรายเดือน   
       เป็นที่ปรึกษาอิสระให้องค์กรต่าง ๆ    
             
4.  ท่านเป็นสมาชิกของศูนย์บริการดูแลสุขภาพใดอยู่หรือไม่ 
        ไม่ได้เป็น                      เป็น ของสถานที่ใด (โปรดระบุ) .............................................. 
 
5.  ท่านมีรายได้พอใช้ในแต่ละเดือนหรือไม่ 
        พอใช้                          ไม่พอใช้ 
 
6.  ท่านมีความสนใจดูแลใส่สุขภาพท่านมากน้อยเพียงใด 
        สนใจมาก                      ไม่สนใจ      
 
7. ท่านต้องการใช้บริการศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตช่วงเวลาใดท่ีคิดว่าเหมาะสมกับตัวท่าน 
       ในระหว่างวันธรรมดา  (10.00น. - 19.00 น.)         ในช่วงวันสุดสัปดาห์ (10.00น.-20.00น.) 
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ส่วนที่  2 ความต้องการของแต่ละบุคคลในการใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่บ่งบอกถึงรูปแบบ
ความต้องการทางด้านร่างกาย  ความต้องการทางด้านจิตใจ  และความต้องการทางด้านสังคม 
 

รูปแบบความต้องการของแต่ละ
บุคคลในการใช้ศูนย์สร้างเสริม

คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุ
งาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านร่างกาย      
1.ท่านต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง      

2.ท่านต้องการผู้ดูแลเอาใจใส่ในตัว
ท่าน 

     

3.ท่านต้องการมีสถานที่ได้พบปะ
เพ่ือนที่มีอายุใกล้เคียงกัน 

     

4.ท่านต้องการพูดคุยและท ากิจกรรม
กับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน 

     

5.ท่านต้องการสังคมที่มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน 

     

ด้านจิตใจ      

1. ท่านต้องการมีสุขภาพจิตใจที่ดี      
2. ท่านต้องการความสงบทางด้าน
จิตใจไม่มีกังวล 

     

3.ท่านต้องการความสนุกสนาน
ร่วมกันกับผู้อื่น 

     

4. ท่านต้องการความสบายใจที่ได้อยู่
ร่วมกับคนวัยใกล้เคียงกัน 

     

ด้านสังคม      

1. ท่านต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนๆ  

     

มีค าถามต่อ 
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รูปแบบความต้องการของแต่ละ
บุคคล  ในการใช้ศูนย์สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุ

งาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. ท่านต้องการมีสังคมกับผู้ที่มีอายุ
ใกล้เคียงกัน 

     

3. ท่านต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องราว 
ต่าง ๆ ระหว่างกัน 

     

4.ท่านต้องการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่
ท่านเชี่ยวชาญกับผู้อ่ืน 

     

 
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วม  ในการใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่บ่งบอกถึงการมีส่วน
ร่วม ในการใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
 

การมีส่วนร่วม  ในการใช้ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้

เกษียณอายุงาน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1.การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้รู้สึก
สนุกสนาน 

     

2. การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้
ประสบผลส าเร็จได้รวดเร็วและน่า
ภาคภูมิใจ 

     

3. การแก้ไขปัญหาร่วมกันท าให้
ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ 

     

4. การได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันท าให้ชีวิตมีสิ่งที่ดีเข้ามามากข้ึน 
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ส่วนที่ 4  การรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

 ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่บ่งบอกถึงการรับรู้
ด้านคุณค่า  ด้านการเงิน ด้านสังคม   และด้านส่วนบุคคล  
 

การรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้า
ใช้ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการเงิน      
1.ความสุขที่ได้รับมากกว่าเงินที่
จ่ายไปในการเข้ามารับบริการ 

     

2. ความสุขที่ได้รับไม่สามารถ
ประเมินค่าได้กับเงินท่ีจ่ายให้กับ
ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

     

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
คุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปในการมาใช้
ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

     

4. สภาพของร่างกายและจิตใจที่
ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปใน
การมาใช้ศูนย์เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

     

ด้านสังคม      
1.การมีเพ่ือนที่เข้าใจกันในวัย
เกษียณอายุท าให้ชีวิตมีคุณค่า 

     

2.การแบ่งปันความสุขระหว่าง
เพ่ือนที่อยู่ในวัยเกษียณท าให้
ชีวิตมีคุณค่า 

     

มีค าถามต่อ 
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การรับรู้ด้านคุณค่า  ในการเข้าใช้
ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. ความมีน้ าใจต่อกัน  ระหว่าง
เพ่ือนที่อยู่ในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมี
คุณค่าขึ้น 

     

4. ความผูกผันระหว่างเพื่อนที่อยู่
ในวัยเกษียณท าให้ชีวิตมีคุณค่า 

     

ด้านส่วนบุคคล      

1. มีการรู้จักใช้ชีวิต  ที่มีคุณค่าที่
ได้ท าในสิ่งที่มีความสุข 

     

2. ท าให้รู้สึกมีคุณค่าที่ได้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ภายหลังเกษียณ 

     

3. หาโอกาสท ากิจกรรมที่ดี  ที่จะ
ท าให้ชีวิตมีคุณค่าหลังเกษียณ 

     

4. สามารถคลายความเหงา  ด้วย
การท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิต
ดูดีมีคุณค่า 
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ส่วนที่ 5  ความคาดหวังด้านการบริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่บ่งบอกถึงความคาดหวัง
ด้านการบริการ  ราคาค่าบริการ  ช่องทางการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด  บุคลากรที่ให้บริการ 
และรูปลักษณ์ทางกายภาพ  
 

รูปแบบความคาดหวังด้านการ
บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ประเภท  การบริการ      

1.กิจกรรมที่หลากหลายให้เลือก
ท าตามความต้องการ 

     

2.กิจกรรมที่เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

     

3. กิจกรรมที่เน้นสุขภาพอนามัย      

4. กิจกรรมด้านการสร้างความ
สงบ  และฝึกสมาธิ 

     

ประเภท  ราคาค่าบริการ      

1. ราคาที่เหมารวมค่าท ากิจกรรม
ทุกประเภทแล้ว 

     

2. ราคาแรกเข้า แต่ค่ากิจกรรม
ต่างหากตามที่ชอบ 

     

3. ราคาลดพิเศษตั้งแต่แรกเข้า 
และรวมค่ากิจกรรมทุกอย่าง 

     

4. ราคาที่สามารถผ่อนจ่ายช าระ
เป็นงวดได้ 

     

ประเภท  ช่องทางการให้บริการ      

1. มีความสะดวกในการสมัคร      
2. เข้าใช้บริการทางออนไลน์      

มีค าถามต่อ 
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รูปแบบความคาดหวังด้านการ
บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. มีความสะดวกในการสมัครเข้า
ใช้บริการของศูนย์บริการ 

     

4. มีการสมัครเป็นสมาชิก ทั้งราย
เดือนและรายปี 

     

5. มีการสมัครเข้าใช้บริการเป็น
ครั้งคราว 

     

ประเภท  การส่งเสริมการตลาด      
1. มีการติดต่อสื่อสาร แนะน าสิทธิ
ต่าง ๆ ของศูนย์บริการ 

     

2. มีการรณรงค์ให้สมัครเป็น
สมาชิกโดยจัด เป็นงานอีเว้นฺท์
ต่างๆ  

     

3. มีการเปิดสถานที่ให้เข้าชมและ
ทดลองการใช้บริการก่อนตัดสินใจ 

     

4. มีการแจกข่าวสารในลักษณะ
ของการโฆษณาผ่านนิตยสารและ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ   

     

การตอบสนอง  บุคลากรที่
ให้บริการ 

     

1.พนักงานของศูนย์ดูแลสุขภาพ
ส าหรับผู้เกษียณอายุต้องมีการแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย 

     

2.พนักงานของศูนย์ดูแลสุขภาพ
ส าหรับผู้เกษียณอายุต้องให้บริการ
ด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

     

มีค าถามต่อ 
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รูปแบบความคาดหวังด้านการ
บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3.พนักงานของศูนย์ดูแลสุขภาพ
ส าหรับผู้เกษียณอายุต้องมีความ
เชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลด้าน
บริการแก่ลูกค้า 

     

4.ศูนย์ดูแลสุขภาพส าหรับผู้
เกษียณอายุให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 

     

รูปลักษณ์ทางกายภาพ      

1.ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้
เกษียณอายุมีอุปกรณ์การท า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

     

2. ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้
เกษียณอายุสถานที่และบริเวณท่ีมี
ความโปร่งสบาย  อากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

     

3.ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้
เกษียณอายุ มีความปลอดภัย 

     

4. ศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้
เกษียณอายุมีห้องน้ าสะอาดและ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

     

5.ศูนย์ดูแลสุขภาพมีห้องพักผ่อนที่
สะดวกสบายไม่คับแคบ 
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ส่วนที่ 6  ความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่บ่งบอกถึง  ความตั้งใจ
ใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุงาน 
  

ความตั้งใจใช้บริการ  ที่ศูนย์สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้

เกษียณอายุงาน 

ระดับความตั้งใจใช้บริการ 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย    
  มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เมื่อ
ได้รับความพึงพอใจจากการบริการ 

     

2.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะ
ได้รับความเอาใจใส่จากพนักงานเป็น
อย่างดี 

     

3.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะ
มีเพ่ือนที่เป็นสมาชิกด้วยกันที่
สามารถพูดคุยได้อย่างมีความสุขและ
สบายใจ 

     

4.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะ
มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายที่ท า
แล้วรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพทั้งกาย
และใจดีขึ้น 

     

5.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะ
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน 

     

6.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะ
รู้สึกชีวิตหลังเกษียณมีคุณค่ามากขึ้น 

     

7.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะ
ท าให้ชีวิตไม่ว้าเหว่อีกต่อไป 

     

8.ท่านมีความตั้งใจใช้บริการ  เพราะ
ท าให้รู้สึกว่าตนเองใช้เวลาได้อย่าง
คุ้มค่า  และมีประโยชน์ 
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จดหมายเรียนเชิญเป็นผู้ทรางวุฒิ 
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