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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร  ที่มีตอธุรกิจคอมพิวเตอร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนใน
อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  ที่มีตอธุรกิจคอมพิวเตอร  เมื่อจําแนกตามสถานภาพและอาชีพ  
3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางที่เปน
ผูประกอบการจํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย และผูรับบริการจํานวน 100 คน ใชวิธีแบบแบงชั้น  
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน ที่ความเชื่อมั่น  90 %  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษา
ระดับความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  ที่มีตอธุรกิจคอมพิวเตอร 
จํานวน 66 ขอ  มีคาความเที่ยง  (Reliability)  เทากับ  0.977  เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน
กันยายน-ตุลาคม  2551  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก  คารอยละ (Percentage) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  เปรียบเทียบ
ความแตกตางของความคิดเห็นของประชาชน ในอําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทรที่มีสถานภาพ
ในการปฏิบัติงานตางกันดวยสถิติ ที (t-test)  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของ
ประชาชนในอําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทรที่มีอาชีพตางกันดวยสถิติ เอฟ (F-test) ทํา           
การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ  LSD และวิเคราะหขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ปลายเปด โดยการแจกแจงความถี่

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ที่มี

ตอธุรกิจคอมพิวเตอร  มีดังนี้
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1.1 ในภาพรวม  พบวา  ประชาชนเห็นวาสถานประกอบการคอมพิวเตอรในอําเภอ
เมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร มีการประกอบการเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.21 ; S.D. = 
0.50)

1.2 ในรายดาน  พบวา  ประชาชนเห็นวาสถานประกอบการคอมพิวเตอรในอําเภอ
เมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร มีปจจัยดานการประกอบการเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (  = 
3.33 ; S.D. = 0.49)  และมีการบริการเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  ( = 3.17 ; S.D. = 0.57)  
เชนกัน

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความเหมาะสมในดานการประกอบการและดาน
การบริการของสถานประกอบการคอมพิวเตอรในอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  

2.1 เมื่อจําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน  ระหวางผูประกอบการ/พนักงาน
และผูรับบริการ  ในภาพรวม  พบวา  มีความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทุกดาน

2.2 เมื่อจําแนกตามอาชีพ  พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน 4 กลุม คือ ขาราชการ 
/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย รับจางและพนักงานบริษัท และอื่น ๆ          
ในภาพรวม  มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเปน      
รายดาน พบวา ดานการบริการมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
นอกนั้นไมแตกตางกัน

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจคอมพิวเตอร
3.1 ดานการประกอบการ  

3.1.1 ปจจัยในการดําเนินธุรกิจ  มีความเหมาะสมอยูในระดับดีอยูแลว คือ 
ดานวัสดุอุปกรณ  ไดแก  การมีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและทันสมัยที่เพียงพอตอความตองการใน
การทํางาน ทําใหการทํางานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรรักษาไวและดําเนินการ
ใหมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น  สําหรับปจจัยที่ควรปรับปรุง  คือ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก 1) มี
เครื่องใชสํานักงาน  เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องทํางายเอกสาร  เครื่องโทรสาร  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในการทํางาน และ 2) มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับ           
การประกอบธุรกิจ  ซึ่งสถานประกอบการคอมพิวเตอรควรปรับปรุงปจจัยในดานดังกลาว  เพื่อให
ธุรกิจมีความคลองตัวในการดําเนินงาน

3.1.2 ดานกระบวนการบริหารจัดการ  มีความเหมาะสมอยูในระดับดีอยูแลว 
คือ ดานการจัดคนเขาทํางาน ไดแก  สถานประกอบการใหพนักงานไดทํางานที่ตรงกับความรู
ความสามารถและความถนัด  และจัดคนเขาทํางานตามความตองการในแตละแผนกไดอยาง
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เหมาะสม  ซึ่งเปนกระบวนการการดําเนินการที่เหมาะสม  เพราะการทํางานที่ตรงกับความสามารถ
และความถนัดจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน สําหรับกระบวนการที่ควร
ปรับปรุง  คือ  ดานการรายงาน  ไดแก  1)  มีการรายงานสรุปผลกําไรขาดทุนใหบุคคลภายในและ
ภายนอกธุรกิจไดรับรูอยางถูกตอง  เหมาะสม  และ 2) มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานใหบุคคล
ภายในและภายนอกธุรกิจไดรับรูอยางถูกตอง เหมาะสม  สถานประกอบการควรดําเนินการปรับปรุง
เพื่อใหเกิดการเขาใจในการบริหารจัดการธุรกิจ  และมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

3.2 ดานการบริการ  
3.2.1 ผลิ ตภัณฑ   มี ความเหมาะสมอยู ในระดับ ดีอยู แล ว  คื อ  สถา น

ประกอบการคอมพิวเตอรมีความหลากหลายของสินคาที่จําหนาย สอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาและมีการรับประกันสินคาในระยะเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งเปนการใหบริการที่เหมาะสม  และควร
รักษาไว สําหรับการบริการที่ควรปรับปรุง  คือ มีสินคาที่มีคุณภาพและนาสนใจจัดจําหนาย  ซึ่ง
สถานประกอบการควรดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเขามาใชบริการของลูกคา

3.2.2 ระบบการบริการ มีความเหมาะสมอยูในระดับดีอยูแลว คือ สถาน
ประกอบการคอมพิวเตอรมีราคาสินคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  ซึ่งเปนการบริการที่ควร
รักษาระดับคุณภาพนี้ไวอยางตอเนื่อง  สําหรับการบริการที่ควรปรับปรุง  คือ  1) มีการทําบัตรสมาชิก
เพื่อรับสวนลดในการซื้อสินคาหรือใชบริการ  และ  2) มีการจัดคิวในการรอรับบริการไดเหมาะสม  
และรวดเร็ว  ซึ่งหากสถานประกอบการสามารถปรับปรุงการบริการดังกลาวไดจะชวยใหเพิ่มจํานวน
ของผูมาใชบริการและรักษาลูกคาเดิมไวได

3.2.3 บุคลากร  มีความเหมาะสมอยูในระดับดีอยูแลว คือ ผูประกอบการและ
พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี  เชน  ยิ้มแยมแจมใส  พูดจาไพเราะ  ซึ่งบุคลิกภาพดังกลาวจะชวยสราง
ภาพลักษณที่ดีของสถานประกอบการและสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ  สําหรับการบริการที่
ควรปรับปรุง คือ  1) มีทักษะในการใหบริการเปนอยางดี  และ  2) มีความรูความสามารถในสินคาที่
จําหนายเปนอยางดี  ซึ่งทักษะในการใหบริการนี้มีความสําคัญมากและควรปรับปรุงเปนการเรงดวน 
จะชวยใหสถานประกอบการมีผูเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถสรางความนาเชื่อถือ
และความประทับใจในการใหบริการดังกลาว

3.2.4 สิ่งอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสมอยูในระดับดีอยูแลว คือ มี
สถานที่ในการรอรับบริการแยกเปนสัดสวน ซึ่งเปนการใหบริการที่เหมาะสม  เพราะจะทําให
ผูรับบริการไมเกิดความรูสึกอึดอัดหรือไมสะดวกสบายในการรอรับบริการ  สําหรับการบริการที่ควร
ปรับปรุง  คือ  1) มีเครื่องดื่มใหระหวางรอรับบริการอยางเหมาะสม  และ  2) มีมุมบันเทิงระหวางรอ
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รับบริการ  เชน โทรทัศน  อินเทอรเน็ต  อยางเหมาะสม  ซึ่งการใหบริการนี้จะชวยใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจและเห็นวาเคาเปนคนสําคัญ

3.2.5 ประชาสัมพันธ  มีความเหมาะสมอยูในระดับดีอยูแลว คือ มีการโฆษณา  
และประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน  วิทยุ  ปายโฆษณา  รถโฆษณา  โดยการประชาสัมพันธ
ดังกลาวเปนสิ่งที่ควรทําอยาตอเน่ือง เพื่อใหลูกคาเกิดการรับรูอยูตลอดเวลา  สําหรับการบริการที่ควร
ปรับปรุง  คือ  1) มีการสงขอมูลถึงผูรับบริการในลักษณะจดหมาย เอกสาร หรือ SMS ไดอยาง
เหมาะสม  และ 2) มีการแจกของสมนาคุณในทุกเทศกาล  ซึ่งเปนการประชาสัมพันที่สถาน
ประกอบการควรดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหผูใชบริการเกิดการรับรูความเคลื่อนไหวของธุรกิจอยู
ตลอดเวลา  เปนการสรางความสนใจและเขาถึงผูใชบริการ
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