
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2550 

คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
THE SERVICE QUALITY OF PERSONNEL DEPARTMENT OF CENTRAL LTD 

 
1)ณัฐกานต  ขําคม  2)ดร.ตอศักด์ิ  ศิริโวหาร  2)รศ.วันทนีย   ภูมิภัทราคม 

1) Nuttakan khankom   2) Dr. Torsak Siriwohan   2)Assoc. Prof. Wantanee Phumipattarakom 

 
 

บทคัดยอ   
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท 
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  ตามปจจัยสวนบุคคลและท่ีต้ังสาขา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท้ัง 4 สาขา ไดแก สาขาชิดลม  สาขาลาดพราว สาขาปนเกลา
และสาขาบางนา  จํานวน 392  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ชนิด
มาตราสวนประมาณคา  โดยมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .98   วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t – test แบบ  Independent) และการทดสอบคาเอฟ (F – test)   
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ถาพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheff ′s) 
 ผลการวิจัย พบวา 
               1. ระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
โดยภาพรวม อยูในระดับดี และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีระดับคุณภาพการใหบริการสูงสุดคือ
ดานการรับประกันอยูในระดับดี รองลงมาไดแกดานความเช่ือถือและไววางใจอยูในระดับดี  
สวนดานท่ีพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตํ่าท่ีสุดคือ ดานการตอบสนอง 
อยางรวดเร็ว ในระดับดี  

2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามปจจัยสวนบุคคล
และสาขาพบวา 
  2.1 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามเพศพบวา โดยภาพรวม  
และรายดานไมแตกตางกัน 
 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ     
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                      
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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             2.2 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามอายุพบวา  
โดยภาพรวม และดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน 
และดานความเอาใจใสเปนรายบุคคล พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับคุณภาพการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน 
  2.3 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามสถานภาพ         
พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานความเอาใจใสเปนรายบุคคลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.4 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามระดับการศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.5 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามท่ีต้ังสาขาพบวา 
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the Service Quality of Personnel 
Department of Central Ltd.  The samples consisted of 392 respondents from 4 branches which were 
Chidlom, Ladprao, Pinklao and Bangna. The instrument used to collect data were the questionnaire 
which the reliability of .98. The data collected was analyzed by the statistic program to find out the 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test  and F-test the .05 level of significance and 

compared the two means by using Scheffe′s Technique. 
 The Results of the study were : 

 1.  The level of Service Quality of Personnel Department of Central Ltd. as a whole was high 
which the highest level was the aspect of assurance followed by the aspect of  reliability which was high 
level  and the lowest was responsiveness which was high level also. 
 2.  The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of  
Central Ltd. by personnel data and branches were as follows: 
  2.2 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by sex found that as a whole and all as aspects there were no significant difference at the level of .05. 
  2.3 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by  age found that as a whole and aspects of reliability, responsiveness, guarantee and empathy 
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there were the significant difference at the level of .05 while the aspect of tangibles there was no 
significant difference. 
 2.4 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by social status found that as a whole and all aspects there were the significant difference at the level 
of .05 while the aspect of empathy there was no significant difference. 
 2.5 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by education level found that as a whole and all aspects there were the significant difference at the 
level of .05. 
 2.6 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by branch location found that as a whole and all aspects there were the significant difference at the 
level of .05. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันทางแผนกบุคคลไดพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการแกพนักงานของหางใหมี           
ประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตามพบวา ในหลายองคกรกําลังประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย และถาหากไมรีบดําเนินการศึกษาถึงสาเหตุเพื่อท่ีจะ
นํามาใชในการแกไขหรือปองกันแลว อาจทําใหเกิดปญหาความขัดแยงของพนักงาน ซ่ึงความขัดแยง
ของพนักงานอาจเกิดจากความลาชาในการใหบริการ  การมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 
รวมถึงความทันสมัยของอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการใหบริการ ตลอดจน กฎ ระเบียบตาง ๆ ในการ
ขอเอกสารท่ีสําคัญ  ซ่ึงตองมีข้ันตอนชัดเจน 
 งานวิจัยนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด เพื่อประโยชนตอการนําผลการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการของศูนยรวมบริการ และนําขอมูล
ไปใชในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานท่ีเขามาใชบริการท่ีศูนยรวม
บริการ (ESC) 
 
คําสําคัญ 
 คุณภาพการใหบริการ 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตาม
ปจจัยสวนบุคคล และสาขา 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด ตามปจจยัสวนบุคคลและสาขา 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก จํานวนพนักงานท่ีเขามาใชบริการแผนกบุคคล 
ในบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท้ังหมด 19,124 คน  
 2.  กลุมตัวอยางการวิจัยในคร้ังนี้ คํานวณจากสูตรทาโรยามาเน ซ่ึงจากสูตรการคํานวณ
ขางตนจะไดจํานวน392 ตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนของการกําหนดตัวอยางท่ีชวงระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 สวนการกําหนดกลุมตัวอยางจะดําเนินการโดยนําประชากรในแตละกลุมมาหาสัดสวนรอย
ละ ของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด จากนั้นจึงทําการสุมตัวอยางในแตละกลุม โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงายในการแจกแบบสอบถามกับผูตอบแบบสอบถามท่ีมาใชบริการแผนกบุคคล ตอไป 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัดใน สาขาชิดลม สาขาลาดพราว สาขาปนเกลา สาขา
บางนา 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและสาขาของพนักงานท่ีเขามาใช

บริการแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด จํานวน 5 ขอ ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ       
สถานภาพ ระดับการศึกษา และสาขา 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถาม ท่ีถามถึงคุณภาพการใหบริการแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคา
เซ็นทรัล จํากัด ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 40 ขอ ครอบคลุมคุณภาพการใหบริการ 5 ปจจัย ไดแก 
ความเช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสเปนรายบุคคล และ
ส่ิงท่ีสัมผัสได โดยผูตอบจะเปนผูประเมินความรูสึกหรือทัศนคติของตนเองตอขอคําถาม 
แตละขอ โดยมีระดับคุณภาพการใหบริการ ท้ังหมด 5 ระดับ  
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 4.  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
        เพื่อใหไดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือดังนี้ 

   4.1 ศึกษารายละเอียดคุณภาพการใหบริการแผนกบุคคล จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ เพื่อทําความเขาใจในโครงสรางดานเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางแบบสอบถาม 
   4.2 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ 
   4.3 สรางแบบสอบถามเปนรายขอ คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล ซ่ึง
ประกอบดวยคําถาม 40 ขอ ครอบคลุมปจจัยท่ีสําคัญของระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล               
   4.5 ปจจัยโดยท่ีแตละปจจัยจะประกอบไปดวยคําถามปจจัยละ 8 ขอ 
  4.6 นําแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบ
พิจารณาหาขอบกพรอง รวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามมีความ
สมบูรณและเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน 
   5.  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   5.1  คาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 
   5.1.1 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานพิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
  5.1.2 นําแบบสอบถาม ท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลว มาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง
ต้ังแต .05 ข้ึนไป สวนขอท่ีมีคา IOC นอยกวา .05 นํามาปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําของ     
ผูเช่ียวชาญ 
  5.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวจากขอ 5.1 ไปทดลองใช (Try Out) กับ
พนักงานท่ีเขามาใชบริการแผนกบุคคลในบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(∝-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา .98 
 6.  การวิเคราะหขอมูล 

การวิจยัคร้ังนี้ ใชสถิติ ดังตอไปนี ้
  1.  สถิติพื้นฐาน 
   1.1  คารอยละ  (Percentage)  
   1.2  คาเฉล่ีย  (Mean)  
   1.3  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  
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   2.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  
    2.1  การทดสอบคาที  (t-test แบบ Independent) 
                         2.2  การทดสอบคาเอฟ (F-test)โดยทดสอบนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ถาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย ตามวิธีการ

ของเชฟเฟ   (Scheff ′s) 
 

ผลการวิจัย   
ผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  

สามารถนํามาสรุปไดดังนี้ 
                 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุนอยกวา 30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   
  2. ผลการวิเคราะหคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  
โดยภาพรวม อยูในระดับดี และเม่ือพจิารณารายดาน  พบวา คุณภาพการใหบริการของ แผนกบุคคลมาก
ท่ีสุด คือ ดานการรับประกัน  ระดับดี  และคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุด คือ ดาน
การตอบสนองอยางรวดเร็ว  ระดับดี 
  เม่ือพิจารณาตามสาขา  พบวา  
  สาขาชิดลม พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากที่สุดคือ ดานการ
รับประกัน ระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุดคือ  ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว ระดับปานกลาง   
      สาขาลาดพราว พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล  โดยภาพรวม อยูในระดับดี  เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากที่สุดคือ ดานการ
รับประกัน ระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุดคือ ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว  ระดับดี   
                  สาขาปนเกลา พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับดี  เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากที่สุดคือ ดานการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

95 

รับประกัน ระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุด คือ ดานความ
เอาใจใสเปนรายบุคคลระดับดี   
        สาขาบางนา พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากท่ีสุดคือ ดานส่ิงท่ีสัมผัส
ไดระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุดคือ ดานการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว ระดับดี     
 3. เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล ตามปจจัยสวนบุคคลและสาขาพบวา 
  3.1  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามเพศพบวา โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  3.2  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามอาย ุ พบวา   
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายดานไดแก ดานความเช่ือถือและ
ไววางใจ  ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสเปนรายบุคคล 
พบวา  พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน 
  3.3  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามสถานภาพ            
พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และรายดานเกือบทุกดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานความเอาใจใส
เปนรายบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.4  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.5 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามสาขาพบวา โดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
อภิปรายผล 
    จากผลการวิจัย คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล  จํากัด  
มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะหปจจัยคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคา        
เซ็นทรัล จํากัด พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาคุณภาพการใหบริการดานความ
เช่ือถือและไววางใจ เร่ืองของข้ันตอนการบริการและมาตรฐานการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบ
การจัดทําฐานขอมูลท่ีแมนยําและปลอดภัยในการใหบริการตลอดจนการบริการท่ีใหความสะดวก
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รวดเร็วทันเวลาท่ีพนักงานตองการทั้งดานการเงินและความรวดเร็วในการใหบริการรวมถึงการบริการที่
ยิ้มแยมอัธยาศัยท่ีดีตอกัน  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา   คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมาก
ท่ีสุด คือ ดานการรับประกัน ระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ระบบฐานขอมูลการจายเงินเดือนที่ตรง
กําหนดระยะเวลารวมถึงการจัดทําเอกสารที่รวดเร็วถูกตอง และคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล
นอยท่ีสุด คือ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท้ัง 4 สาขาท่ีมาใชบริการของแผนกบุคคลของบริษัทมีความเห็นวาการ
บริการดานการตอบสนองอยางรวดเร็วยังไมเปนท่ีประทับใจมากเทาท่ีควรดานความพรอมในการ
ใหบริการ การติดตอประสานงาน ฯลฯ 
  2.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและท่ีต้ังสาขา ผลการวิจัยพบวา 
  2.1 เพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานวา          
คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัย
สวนบุคคล ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเพศหญิงจะมีความคิดท่ีแตกตางจากเพศชายเพราะเพศหญิงจะมี
ความละเอียดรอบคอบ ความเปนอยู และความมั่นคงของงาน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญา 
จันทราภัย (2542)  เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการ ณ สํานักงาน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎรปจจัยดานการมารับบริการกับ
ความพึงพอใจในบริการ พบวา เพศ  จํานวนครั้งของการมาใชบริการในรอบ 2 ป ภูมิลําเนาเดิม 
ประเภทของบริการที่มาใชบริการ ระยะหางของบานผูมาใชบริการกับสํานักงานเขต และชวงเวลา
ท่ีมาใชบริการที่แตกตางกันมีผลทําใหประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ                
ไมแตกตางกัน 
  2.2 อายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปน 
ไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด)
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาอายุเปนตัวกําหนดความคิดของแตละบุคคลซ่ึง
อายุนอยกวา 30 ป อายุระหวาง 30 – 40 ป และอายุมากกวา 40 ปจะมีความคิดท่ีแตกตาง และรายดาน 
ไดแก  ดานความเช่ือถือและไววางใจ  ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว  ดานการรับประกัน และดาน
ความเอาใจใสเปนรายบุคคลพบวา  พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความเห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน คุณภาพการ
ใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวาพนักงานท่ีมีอายุแตกตางจะมองถึงดานคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน ไมวาจะเปน
ดานระบบการใหบริการเอกสารข้ันตอนมาตรฐานในการใหบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ
รวมถึงการจายเงินเดือนตรงตามกําหนดระยะเวลาและการใหขอมูลขาวสารฯลฯ ซ่ึงอายุของพนักงานท่ี
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ตางกันจะมีมุมมองดานการใหบริการที่ตางกันเชนพนักงานท่ีอายุนอยกวา 30 ป จะมองลักษณะการจาย
เงินเดือนท่ีตรงตอเวลาและรวดเร็วหรือไม สวนอายุระหวาง 30-40 ปและมากกวา 40 ป อาจจะมอง
ลักษณะของการบริการที่ตอบสนองความตองการการรับผิดชอบขอมูลตางๆ รวมถึงการบริการที่ชัดเจน
และขอมูลครบถวน สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการ
ใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัท  สรรพสินคาเซ็นทรัลจํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  
  2.3 สถานภาพ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  จึงไมเปนไปตามสมมติฐานวา   
คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวน
บุคคล ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  สถานภาพของพนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัดท่ีมาใชบริการ
ของแผนกบุคคล มีความคิดไมแตกตางกันดานการใหบริการไมวาสถานภาพจะเปนโสด สมรสแลวหรือ
หยาราง/แยกกันอยู/มาย ตางก็มีความคิดไมตางกันดานความเชื่อถือไววางใจ ความตอบสนองอยาง
รวดเร็ว  การรับประกัน  ความเอาใจใสเปนรายบุคคลรวมถึงส่ิงท่ีสัมผัสไดเปนกันเอง และรายดาน 
เกือบทุกดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานความเอาใจใสเปนรายบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05    
  2.4  ระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัท สรรพสินคา
เซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการศึกษาเปนตัวบงบอกถึง
ความตองการของบุคคลได การศึกษานอยกวาจะมองลักษณะคุณภาพการใหบริการตางกันกับการศึกษา
ท่ีสูงกวา ยิ่งการศึกษาสูงเทาไรความตองการความคิดความละเอียดดานการจัดการยิ่งมีมากข้ึนเพราะ
การศึกษาท่ีตางกันมีผลตอการส่ิงท่ีไดรับคุณภาพบริการแผนกบุคคลตางกัน 
  2.5 สาขา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  จึงเปนไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด) แตกตางกันตามสาขา ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท่ีมาใช
บริการของแผนกบุคคลท่ีมีท่ีปฏิบัติงานตางสาขากัน ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการ
ของแผนกบุคคลแตกตางกันไมวาพนักงานจะอยูท่ี สาขาชิดลม สาขาลาดพราว สาขาปนเกลาและสาขา
บางนา ท้ัง 4 สาขา มีความคิดแตกตางกันดานการใหบริการ ดานความเช่ือถือและไววางใจ   ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว  ดานการรับประกัน  ดานความเอาใจใสเปนรายบุคคลและดานส่ิงท่ีสัมผัสได  
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ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะจากงานวิจยั 

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะแกผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคุณภาพการใหบริการของ
แผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ดังนี้  
 1.  ผูบริหารควรจัดระบบการบริหารของแผนกบุคคลดานการตอบสนองอยางรวดเร็วใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอผูมารับบริการ 
     2.  ควรมีการจัดอบรมพนักงานทุกแผนกเพื่อทราบข้ันตอนการทํางานของแผนกบุคคล และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
    3.  ควรมีการจัดระบบมาตรฐานการใหบริการเดียวกนัทุกสาขา 
    4.  ควรจัดอบรบเจาหนาบุคคลในเร่ืองของการบริการพนกังาน 
    5.  เจาหนาท่ีบุคคลควบมีบุคลิกท่ีดี 
  

     ขอเสนอแนะเพ่ือการวจิัย 
 1.  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการใหบริการของพนักงานฝายบุคคล 
เชน จํานวนพนักงานท่ีใหบริการ 
 2.  ควรศึกษาการบริหารจัดการทุกดานในบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด           
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