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บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานวิจัย  :  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้วิจัย   : นางสาว บัญนษร  สันฐาน 
ปีที่ท าการวิจัย  : 2555 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี (ป.ตรี, ป.โท และป.เอก) ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยแยกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2,685 และ ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 194 คน รวมทั้งสิ้น 2,879 คน โดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5(0.05) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยท าการศึกษาท้ังกลุ่ม
ประชากร จ านวน 2,879 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า  
โดยภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ ด้านการ

จัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน  ด้านสถานที่ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ด้านที่ 2  ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการให้บริการด้านวิชาการ  ด้าน
การให้บริการทั่วไป  และ ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น)  ทั้งนักศึกษาและบัณฑิตมี
ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันออกไป  ผู้วิจัยขออภิปราย
ผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
1.1 ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  พบว่า นักศึกษาและ บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก กล่าวคือ มหาวิทยาลัยได้ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยมีบทบาทในการเรียนการ
สอนมากขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีแหล่งศึกษาเรียนรู้
ที่ได้มาตรฐานท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

1.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน  พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  กล่าวคือ นักศึกษาและบัณฑิต
ได้รับการบริการด้านอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ความสามารถ
ในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและอาจารย์ คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน  
 1. 3 ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า  นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย  

1.4 ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ และ
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  

2. ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
2.1 ด้านการให้บริการด้านวิชาการ  พบว่า นักศึกษาและ บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านการให้บริการด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
กล่าวคือ ในปัจจุบันห้องสมุดได้มีการปรับปรุงการให้บริการและมีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็
ตามการให้บริการที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นการให้บริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา สร้างความพึงพอใจแก่ผู้
มารับบริการอย่างท่ัวถึงและตลอดเวลา  

2.2 ด้านการให้บริการทั่วไป  พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  กล่าวคือ มหาวิทยาลัย
มีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และมีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ให้กับนักศึกษาทุกป ีมีจุดให้บริการ One Stop Service  

2.3 ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษา
เท่านั้น) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  กล่าวคือ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  คือ การติดตาม
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษา รองลงมาคือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ให้เวลา
ในการอ่านและให้ค าปรึกษางานวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และในระดับมาก ข้อที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนในการให้ค าแนะน า 
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Abstract 
 
Research Title  :    The students’ satisfaction toward the management of  

    Suan Sunandha Rajabhat University 
 Author   :   Miss.Bannasorn  Santhan 
Year   :   2012 
…………………………………………………………………………………………………… 

The objective of the study is to examine the students’ satisfaction toward the 
management of Suan Sunandha Rajabhat University to learn about its strengths and 
weakness and apply in the development of the management. 

The subjects of this study are present students in the academic year of 2011 with 
different majors in both undergraduate and graduate programs. The total subjects of 2,879 
students are divided into two groups: 2,685 undergraduate and 194 graduate students. The 
means of Yamane are used to determine the group of subjects. The result suggests the 
reliability at 95% with the variation of 5% or 0.05.  

The instrument to gather the data is the questionnaire conducted by the author. The 
questionnaires are distributed to the 2,879 subjects. The values to present the data are 
percentage, mean, and standard deviation.  

The findings includes two dimensions: 1) the management of curriculum and 
instruction at the university such as instructors, teaching plans, learning and teaching 
instrument, and classroom; 2) the management of the student service at the university such 
as general administration, and academic service on thesis and journal for the graduate 
students. The findings reveal the high level of satisfaction of the service in both 
undergraduate and graduate students. The follows are the details of the findings. 

1. The Management of Curriculum and Instruction at the university 
1.1 Both undergraduate and graduate students are highly satisfied about the 

curriculum and instruction since the university has provided the practical technology and 
lessons. Students can improve their skills while attending the school, and what they learn 
can actually apply in their real life. 

  1.2 Both undergraduate and graduate students are highly satisfied about the 
instructors. The instructors at the university are qualified in their fields and can pass on the 
knowledge to students very well. The evaluation by the instructors covers the content. The 
instructors at the university can also be a role model for students in morality.  
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1.3 Teaching and learning instrument at the university is highly satisfying because the 
number of the instrument is sufficient to the students’ use. The instrument also helps 
improve the teaching and learning process. 

  1.4 The classrooms of the university are highly satisfying because they are clean and 
convenient. The general environment in the classroom and around the university is 
comfortable and peaceful. 

2. the management of the student service at the university 
2.1 The undergraduate and graduate students are highly satisfied about the 

academic service because the library is renovated to be more advance in technology. 
However, there is a suggestion to improve the speed of the service to be more equivalent to 
the needs of the students. 

2.2 The general service is highly satisfying because there is a financial aid and other 
funds for students with limited financial situations. There is one-stop service available for all 
of students at the university.  
  The academic service for thesis and journal for graduate students is highly satisfying 
started from the follow-up of the thesis by the advisors followed by the availability of 
discussion time on the thesis. The third best of the satisfaction level is the clarity of 
suggestions from the advisors to improve the thesis. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษาแนะน า  ความคิดเห็นและ
ก าลังใจที่ท าให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจเนื้อหา
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของส านักวิจัยและพัฒนาและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในการ
ติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่นเป็นกันเอง 
 ขอขอบคุณ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกคนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม 
 ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณบิดา  มารดาและผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยในการจัดพิมพ์  ที่คอยสนับสนุน
ส่งเสริม กระตุ้นเตือนและเป็นก าลังใจตลอดเวลาให้ผู้จัดท ารายงานการวิจัยในครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 

         ผูว้ิจยั 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1     ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

การศึกษามีบทบาทส าคัญยิ่งเพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆด้านการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้น
ความส าคัญในการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อพัฒนาให้มีความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ให้ความส าคัญ
ต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและสังคม  ซึ่งคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพจะท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าทันโลกแข่งขัน
กับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้  การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ คือการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป  
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ  การจัดการศึกษาจึงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  มีบุคคลและ
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการมีรูปแบบ  ขั้นตอน  กติกา  และวิธีด าเนินการ  มีทรัพยากรต่างๆสนับสนุน  
และต้องมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เชื่อถือได้  ทั้งนี้ผลผลิตของการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่
ได้รับการศึกษา  ส่วนผลลัพธ์หรือผลสะท้อนสุดท้าย คือการมีพลเมืองที่มีคุณภาพและสังคมพึงปรารถนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน  มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ พัฒนาองค์วามรู้ตามแนวพระราชด าริ  บริการวิชาการ  สร้างปวงชนและสังคม ดังนั้นเพ่ือให้การผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยสนองความต้องการของสังคมและแรงงาน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ดังนี้คือ  
  ระดับคณะ/วิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีดังนี้ คือ  

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
8. วิทยาลัยนานาชาติ 
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ระดับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   
1. บัณฑิตวิทยาลัย 
การบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น การจัด

หลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานที่ส าหรับจัดการเรียน        
การสอน ด้านการให้บริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ การให้บริการทั่วไป และ     
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ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จ าเป็นต้องอาศัยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ และบุคลากรสาย
สนับสนุนฝ่ายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกกับนักศึกษาซึ่งการบริหารงานด้านต่างๆ 
ดังกล่าว ถือได้ว่า เป็นกลไกท่ีมีความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ แต่การบริหารงานในการให้บริการด้านต่างๆ ดังกล่าวอาจ    
ไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักศึกษา 
 ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในด้านการจัดการเรียน   
การสอนของมหาวิทยาลัย และด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ผู้วิจัยในฐานะ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ             
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อจะได้น าผลจากการวิจัยมาเป็นแนวทางใน           
การปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  
 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก ่
1. เพศ 
2. อายุ 
3. คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 
4. สาขาวิชา  
5. ช้ันปีท่ีศึกษา 

    ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 2 ด้าน คือ 
1. ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
    1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
    2. อาจารย์ผู้สอน 
    3. สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
    4. สถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอน 
2. ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
    1. การให้บริการด้านวิชาการ 
    2. การให้บริการทั่วไป 
    3. ด้านวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์ (วัดเฉพาะ
บัณฑิตศึกษา) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้านดังนี้ 
      1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  

  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
      1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

     เนื้อหาที่จะศึกษาได้ครอบคลุม มีรายการดังต่อไปนี้ 
     ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทั้ง 2 ด้าน 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการของโครงการวิจัย 1 ปี 

 
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1.5.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความประทับใจ และความรู้สึกชอบอันเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับการใช้
บริการของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน  และ ด้านการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 1.5.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา  
 1.5.3 การบริหารงาน หมายถึง การด าเนินงานหรือบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ด้านการจัดการเรียนการสอน และ ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 
1.6.1 ทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนสุนันทา 
1.6.2 ผลที่ได้จากการศึกษาจะน าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยนี้ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 

  2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  2.1.2 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
  2.1. 3 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
  2.1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  2.1. 5 แนวคิดเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจ 
 2.2 แนวความคิดเก่ียวกับบริการ 
  2.2.1  ความหมายของบริการ 
  2.2.2 ความส าคัญของบริการ 
  2.2.3 ลักษณะของการบริการ 
  2.2.4 ประเภทของการบริการ 
  2.2.5 องค์ประกอบของระบบบริการ 
  2.2.6 คุณสมบัติของผู้ท างานบริการ 
  2.2.7 คุณภาพของการบริการ 

2.2.8 ปรัชญาในงานบริการ 
2.2.9 หลักการให้บริการ 

  2.2.10 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
  2.3  แนวคิดของการบริหารและการบริหารจัดการ  
   2.3.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ  

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจ 

ความพึงพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของ
ความพึงพอใจดังนี้ 
  Newcumer (อ้างถึงใน สุวัฒนา  ใบเจริญ, 2540 : 27) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
  More (อ้างถึงใน จิรศักดิ์ ช านาญภักดี, 2543 : 6) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการ
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นั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทาง
กลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
  Good (1973 : 320 อ้างถึงใน ชวนขวัญ  กลิ่นบุญมา, 2547) ได้ให้ความหมายของความ   
พึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่
บุคคลมีต่อสิ่งที่ท าอยู่ 
  Wolman (1973 : 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุข
เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 

สง่า  ภู่ณรงค์ (2540) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2548 : 169) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเป็นระดับของความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  อุทัยพรรณ  สุดใจ (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ ของ
บุคคลที่มีต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเป็นไปในเชิงประมาณค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไป
ในทางบวกหรือทางลบ 
  จากความเห็นของนักวิชาการ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุข เมื่อได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการ
เลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการท าให้
เกิดความสุข รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจ 
 

2.1.2 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
สาโรช  ไสยสมบัติ (2534 : 15 อ้างถึงใน ชวนขวัญ  กลิ่นบุญมา, 2547 : 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการให้บริการ คือ จ านวน   
ผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะ
ท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มี 
 
 2.1. 3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  วิชัย  เหลืองธรรมชาติ (2531) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ คือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานไม่ต่างกัน 
  พิทักษ์  ตรุษทิบ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงออกมาในลักษณะของผลลัพธ์ สุดท้ายของกระบวนการประเมินโดยบ่งบอกทิศทางของ
ผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่ง
ที่มากระตุ้น 
  พิมพ์ชนก  ศันสนีย์ (2540) ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท า
ให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค ( Bolton & Drew, 1991; 
Brown & Swartz, 1989 : Cronin & Taylor, 1992; Parasuraman et al.,1985; Teas,1993) กล่าวคือ 
ความพึงพอใจหรือไม่พอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการบริการเป็นผลโดยตรงของการเปรียบเทียบระหว่างความ
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คาดหวังที่เคยมีมาก่อนกับผลได้รับ ( Bearden & Teel, 1983; Bolton & Drew, 1991 ; Cardoso, 1965; 
Oliver, 1980; Oliver & Swan, 1989; Olshavsky & Miller, 1972; Olson & Dover, 1979; Sperng, 
1993; Tse & Wilton, 1988) หากการบริการที่ได้รับเป็นไปตามหรือสูงกว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคก็จะเกิด
ความพึงพอใจและประเมินว่าการบริการนั้นมีคุณภาพสูง 
  จากค าจ ากัดความและความหมายของแนวคิดความพึงพอใจที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากความสมดุลหรือ
ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริง หรือจากการที่ความต้องการได้รับการตอบสนอง หรือ
จากประสบการณ์ที่เข้าไปใช้บริการและประสบการณ์นั้นตรงตามความคาดหวัง 
 
 2.1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  อุกฤษฎ์  ทรงชัยสงวน (2543) ได้รวบรวมกลุ่มแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในรูปแบบของ
แรงจูงใจไว้ 4 กลุ่ม คือ 
  2.1.3.1 ทฤษฎีการจูงใจของมาสล์ ( Maslow’s Theory motivation) ทฤษฎีนี้เขาได้เสนอ
ความต้องการในด้านต่าง ๆ กัน ของมนุษย์เรียงล าดับจากความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการอยู่รอดไปจนถึง
ความต้องการทางสังคม และความต้องการการยอมรับนับถือจากกลุ่มว่าตนมีคุณค่าและพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มาส-โลว์ ถือว่าการเรียงล าดับความต้องการนี้มีความส าคัญโดยมนุษย์จะมีความต้องการใน
ระดับสูง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองแล้ว 
  2.1.3.2 ทฤษฎีการจูงใจ การบ ารุงรักษา ของ  Herz berg ได้กล่าวถึงปัจจัยการจูงใจ ซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ ได้แก่ โอกาส ความส าเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบ ความ
เจริญก้าวหน้า และปัจจัยการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นตัวขัดขวางความพึงพอใจ ได้แก่ นโยบายขององค์การ สภาพ
การท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  2.1.3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Mc Celland ซึ่งแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ประเภท 
คือ ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการมีอ านาจ และความต้องการความสัมพันธ์ โดยความต้องการ
ความส าเร็จหรือเรียกว่า แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์นั้น ถ้าบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งให้ลุล่วงไป
ด้วยดี 
  2.1.3.4 ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของ
บุคคล จะประเมินความเป็นไปได้ของผลที่บังเกิดขึ้นแล้ว จึงด าเนินการปฏิบัติที่ตนคาดหวังไว้ การจูงใจขึ้นอยู่
กับการคิดหวังของมนุษย์ต่อผลที่เกิดข้ึน ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom นี้ ท านายว่าบุคคลจะร่วมกิจกรรมที่
คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เขาปรารถนา 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ลูกค้าไว้ดังนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหลังการซื้อหรือรับบริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ หรือ ประสิทธิภาพของสินค้าถ้าผลที่ได้รับจากสินค้า หรือ
การบริการต่ ากว่าความหวัง ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรง
กับความคาดหวังของลูกค้า ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่า 
ความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
  Michael Beer (1965) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นทัศนคติของคนท่ีมีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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1) V มาจากค าว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 
2) I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ                                               

ซึ่งบุคคลมีความต้องการและมีความหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระท าด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามท่ีตั้งความหวัง หรือ
คาดหวังเอาไว้ บุคคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ และในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่ง
อาจแสดงในรูปสมการได้ ดังนี้ 
 

แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย 
 

  ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่อการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อการ
ประเมินผลงานขององค์การที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรใดจะเป็นผลที่เกิดจากทัศนคติที่ดีต่อองค์กร หรือการท างานขององค์การนั้นรวมกัน ความ
คาดหวังที่เขาคาดหมายไว้ แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีทัศนคติในเชิงลบ
ต่องาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แรงจูงใจที่มีความรู้สึกก็จะต่ าไปด้วย 
 
 2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 
  Stromborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้น จะวัดในเรื่องใดนั้นย่อม
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษา วิธีที่นิยมใช้กัน 
  1.การสัมภาษณ์ วิธีนี้ผู้ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีค าถาม ซึ่งได้รับการทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อม่ันแล้ว ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีนี้คือ ผู้สัมภาษณ์อธิบายค าถามให้
ผู้ตอบเข้าใจได้ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสีย คือ การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลา
มาก และอาจมีข้อผิดพลาดในการสื่อความหมาย 
  2.การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้มากท่ีสุด มีลักษณะเป็นค าถามที่ได้ทดสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อม่ันแล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรือเติมค า ข้อดีของวิธีนี้คือ ได้ค าตอบที่มีความหมาย
แน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการส ารวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ ข้อเสียคือ ผู้ตอบต้อง
สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดเป็นความพึงพอใจเป็นสภาวะที่มีความต่อเนื่อง       
ไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถามจึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตรอันดับ 
 
2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับบริการ 
 2.2.1 ความหมายของบริการ 

การบริการตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้
มากมาย ดังต่อไปนี้ 
  วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2539 : 6 – 7) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม 
และการกระท าท่ีบุคคลหนึ่งท าให้ หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเปูาหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบ
บริการ ส่วนความหมายของการบริการในเชิงวิชาการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลิตผลออกมาในรูปของเวลา 
สถานที่ รูปแบบ หรือสิ่งประเทืองหรือเอ้ืออ านวยทางจิตวิทยา ส่วนความหมายของบริการในเชิงการใช้หรือ
การบริโภค คือ สิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการท าข้ึน
และจะส่งมอบสู่ผู้รับบริการเพื่อใช้สอยบริการนั้น ๆ โดยทันที 
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  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“บริการ” [บอริกาน] หมายถึง ก. ปฏิบัติรับใช้, ให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านนี้บริการลูกค้าดี น. การปฏิบัติ
รับใช้, การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น การให้บริการ ใช้บริการ 
  ดนัย  เทียนพุฒ (2545 : 11 – 12) กล่าวถึงการบริการว่า หมายถึง 
  1.  การสนองตอบความต้องการแก่ผู้รับ ผู้ซื้อ ทั้งเชิง “รูปธรรม” และ “นามธรรม” 
  2.  การปฏิบัติให้เกิดความสมดุลระหว่าง “การให้” และ “การรับ” 
  3.  การแลกเปลี่ยนในส่วนที่ขาดแคลนของแต่ละฝุาย 
  4.  การใช้ความมีอัธยาศัย ควบคู่ไปกับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแก่ผู้รับบริการ 
  5.  การไม่เอาเปรียบ และไม่ถือโอกาสแสวงหาประโยชน์จากผู้รับบริการในทุกสถานะ 
  6.  การเต็มใจปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่สัญญาไว้กับลูกค้า ซึ่งจะชักน าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
ซ้ าอีกในคราวต่อไป 
  7.  การให้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และด้วยอัธยาศัยเป็น
พ้ืนฐาน 
  สมชาติ  กิจยรรยง (2545 : 11) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง การบริการเป็น
กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น หรืออีกนัยหนึ่งคือ การช่วยเหลือหรืออนุเคราะห์หรือให้ความสะดวก 
และกิจกรรมที่ท าเพ่ือผู้อื่นตามหน้าที่การงาน  

  สมิต  สัชฌุกร (2548 : 13) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ
หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั้น จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือ หรือ
การท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จะเป็นไปตามใจเรา ซึ่งเป็นผู้บริการ 

  อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2548 : 18) ให้ความหมายของการบริการ 
หมายถึง การกระท าใดๆ เพ่ือช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดยเป็น
การปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่อย่างมีไมตรีจิต 

  จากความหมายบริการที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า บริการ หมายถึง การช่วยเหลือหรือ    
การอ านวยความสะดวกต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้รับตามเปูาหมายและความ
ตั้งใจในบริการ 

 
 2.2.2 ความส าคัญของบริการ 
  สมิต  สัชฌุกร (2546 : 14-15) กล่าวถึง การบริการว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ 

เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ที่
ปราศจากการบริการทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน การบริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ และ
ชักน าให้มีลูกค้าใหม่ ตามมา เป็นความจริงว่า “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าทีละตัวได้ แต่การพัฒนา
คุณภาพบริการต้องท าพร้อมกันทั้งองค์การ” ในการพิจารณาความส าคัญของบริการอาจพิจารณาได้ใน 2 ด้าน 
คือ  

  1. ถ้ามีบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร  
  บริการที่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติอันได้แก่ ความคิดและความรู้สึกทั้งต่อตัว          

ผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้ 
   1.1 มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ  
   1.2 มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ  
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   1.3 มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก  
   1.4 มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน  
   1.5 มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนแนะน าให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน  
   1.6 มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ  
   1.7 มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี  
  2. ถ้าบริการไม่ดีจะเสียผลอย่างไร  
  บริการที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่ให้บริการ

เป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 
   2.1 มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ  
    2.2 มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ  
   2.3 มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บริการอีก  
   2.4 มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน  
   2.5 มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนไม่แนะน าให้มาใช้บริการอีก  
   2.6 มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี  
 
 2.2.3 ลักษณะของการบริการ 
  สมิต  สัชฌุกร (2546 : 17-18) กล่าวถึงลักษณะของการบริการดังนี้ 
  1. เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อผู้อ่ืน  
  การบริการจะมีการแสดงออกในลักษณะของสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง ค าพูดและน้ าเสียง 

การแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นจะเกิดผลได้ทันที เกิดผลขึ้นได้ตลอดเวลา และแปรผลได้ รวดเร็ว อันเป็น
ลักษณะเฉพาะของการบริการ ซึ่งคุณลักษณะ 7 ประการแห่งการบริการที่ดี (S-E-R-V-I-C-E) วีระพงศ์ เฉลิมจิระ
รัตน์ (2539 : 7-8ป กล่าวไว้ดังนี้ 

  1.1 ยิ้มแย้มและเอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบากยุ่งยากของลูกค้า        
(S = Smiling & Sympathy)  

  1.2 ตอบสนองต่อความประสงค์จากลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ โดยมิทันได้เอ่ยปากเรียกหา  
(E = Early Response) 

  1.3 แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติลูกค้า (R = Respectful) 
  1.4 ลักษณะการให้บริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจท า มิใช่ท าแบบเสียมิได้            

(V – Voluntariness Manner) 
  1.5 แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ และเสริมภาพพจน์ขององค์การด้วย  

(I = Image Enhancing) 
  1.6 กิริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ และมีมารยาทดี อ่อนน้องถ่อมตน (C = Courtesy) 
  1.7 มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ 

(E = Enthusiasm) 
  2. เป็นการกระท าที่สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ 
  การบริการจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับความคิดของผู้ให้บริการ ถ้ามีความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที่ดี

ย่อมจะมีผลต่อการบริการที่ด ี
  3. เป็นสิ่งท่ีบุคคลได้กระท าขึ้นอันเชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ  
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  การบริการเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคนที่ผู้ให้บริการมีส่วนสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลืออัน
เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

  4. ความไว้วางใจ (Trust) 
  การบริการเป็นกิจกรรมที่ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการตามกระบวนการบริการ ซึ่ง

ผู้รับบริการไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับการปฏิบัติเช่นไร ดังนั้นการตัดสินใจซื้อบริการจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจาก
ความไว้วางใจ 

  5.  สิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangibility) หรือไม่มีตัวตน 
  การบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่อาจสัมผัสได้ก่อนซื้อ ดังนั้นการตัดสินใจซื้อบริการต้อง

อาศัยความคิดเห็น เจตคติ ความคาดหวัง และประสบการณ์เดิมที่ได้รับจากการตัดสินใจซื้อบริการในครั้งก่อน 
การบริการสามารถสร้างความพึงพอใจหรือไม่พอใจให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขายจึงต้องสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ลูกค้า
อย่างเต็มที ่

  6. ลักษณะท่ีแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) 
  บริการมีลักษณะที่ไม่สามารถแยกระหว่างผู้ให้บริการ (ผู้ขาย) และผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อ)        

ตัวบุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่ให้บริการได้ เนื่องจากการผลิต การบริโภค และการบริการเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกันกับการขายบริการนั้น ๆ การจะก าหนดมาตรฐานของการบริการจึงเป็นการยากว่ารูปแบบใดมี
มาตรฐานดีที่สุด คุณภาพของการบริการอาจขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของผู้ให้บริการและการตัดสินเรื่องคุณภาพ
การบริการก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าด้วย ดังนั้น การวางแผนพัฒนาการบริการเพ่ือให้ได้คุณภาพดีให้
ลูกค้าได้รับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันเป็นขั้นต่ าและหากเพ่ิมความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้เหนือกว่าที่ลูกค้า
คาดหวังก็จะยิ่งเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ  

7.  ลักษณะท่ีแตกต่างไม่คงท่ี (Heterogeneity) 
  การบริการมีลักษณะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของผู้บริการ ผู้ให้บริการช่วงเวลาและ
สภาพแวดล้อม 
  8.  ลักษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาได้ (Perish ability) 
  การให้บริการไม่สามารถผลิตและเก็บไว้รอลูกเค้าเหมือนสินค้าอ่ืน ๆ และความต้องการของ
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความไม่แน่นอน ความต้องการขึ้นลงตามฤดูกาลและปัจจัยอื่น ๆ     
ความต้องการที่ไม่แน่นอนนี้จะท าให้เกิดปัญหาไม่มีลูกค้าหรือให้บริการไม่ทันถ้ามีความต้องการพร้อมกันมาก
เกินไป จึงท าให้ต้องวางแผนการตลาดเพ่ือกระจายและเพ่ิมลูกค้าให้มาใช้บริการช่วงเวลาต่าง ๆ กัน 
 9. ลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (Non-Ownership) 
 การบริการมีลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ เมื่อมีการซื้อบริการ  
 10.  ลักษณะของการบริการที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึง มีดังนี ้
  10.1 การอบรมคนและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ (Orientation) 
  การบริการต้องมีการให้การอบรมผู้ให้บริการถึงงานที่จะต้องกระท ารวมไปถึงการฝึกให้
สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  10.2 การน าเสนอเทคโนโลยี (Technology) 
  การบริการต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้อาจเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่หรือการน าเสนอการบริการแบบพื้นบ้านหรือแบบเป็นศิลปะ 
  10.3 การติดต่อกับผู้รับบริการ (Interaction) 
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  ในการติดต่อกับผู้รับบริการ ต้องมีการพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวมถึงการแสดงออกต่อกันในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  10.4 ระยะเวลาในการบริการ (Time) 
  มีการจัดระบบการให้บริการตามความถ่ีและช่วงเวลาในการให้บริการ 
  10.5 สถานที่ให้บริการ (Location) 
  ต าแหน่งที่ให้บริการจ าเป็นต้องเป็นสถานที่เฉพาะที่ต้องจัดให้มีหรือมีการจัดส่งถึงบ้าน
ผู้รับบริการ 
  10.6 ความซับซ้อนของการบริการ (Complexity) 
  หากระบบบริการมีข้ันตอนที่ซับซ้อน ควรให้ผู้รับบริการพบเห็นระบบบริการที่ดูเรียบ
ง่ายไม่ซับซ้อน 
  10.7 การจัดระบบการบริการ (Accommodation) 
  ในการให้บริการควรมีการจัดระบบการบริการ 
  10.8 จ านวนผู้รับบริการ (Number Served Per Transaction) 
  ในการให้บริการ 1 ครั้ง จ าเป็นต้องทราบจ านวนผู้รับบริการว่ามีมากน้อยเพียงใด    
เพ่ือส าหรับการจัดระบบและสถานที่ที่เหมาะสม 
  10.9 จ านวนผู้ให้บริการ (Training) 
  การให้บริการจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมหรือมีความช านาญในการ
บริการ 
  10.10 การควบคุม (Supervision) 
  การให้บริการจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลเพื่อให้การท างานเป็นไปตามระบบ 
นอกจากลักษณะการให้บริการดังกล่าวแล้วผู้ให้บริการควรให้บริการในลักษณะที่รวดเร็ว ทันใจ มีการให้ความ
ช่วยเหลือ มีความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ เมื่อมีปัญหาควรรีบแก้ไขอย่างเข้าใจ และควรให้บริการเกินความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ 
 

 2.2.4 ประเภทของการบริการ 
มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของบริการไว้มากมาย โดยทั่ว ๆ ไปอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1.  จ าแนกตามช่องทางการให้บริการ (สมิต  สัชฌุกร, 2546 : 19-20) 
  1.1  การบริการโดยตรง  เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการเฉพาะหน้า เช่น ขายของให้ หีบห่อให้ จัดส่งให้ เป็นต้น 
  1.2  การบริการทางอ้อม  เป็นการด าเนินการที่เป็นประโยชน์โดยไม่ได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการโดยตรง แต่ผู้รับบริการได้รับประโยชน์โดยอาจไม่เคยพบเห็นผู้ให้บริการ เช่น คนออกแบบตกแต่ง
ห้อง 
 2.  จ าแนกตามลักษณะของงานบริการ ที่สามารถแบ่งได้เป็น 13 ประเภท (อเนก  สุวรรณบัณฑิต 
และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, 2548 : 25-26) ดังนี้ 
  2.1  การบริการการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ 
  2.2  การบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ ได้แก่ การตรวจบัญชี การให้ค าปรึกษาทางการลงทุน 
  2.3  การบริการทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน สถาบันกวดวิชามหาวิทยาลัย  วิทยาลัย 
  2.4  การบริการการเงิน ได้แก่ ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ 
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  2.5  การบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล สาธารณสุข คลินิก ศูนย์สุขภาพ สปา 
  2.6  การบริการเกี่ยวกับครัวเรือน ได้แก่ การท าความสะอาด สาธารณูปโภค 
  2.7  การบริการที่อยู่อาศัย ได้แก่ โรงแรม บ้านจัดสรร ห้องชุด บ้านพักตากอากาศ 
  2.8  การบริการประกันภัย ได้แก่ การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ 
  2.9  การบริการทางกฎหมาย ได้แก่ ส านักงานทนายความ 
  2.10 การบริการส่วนบุคคล ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร 
  2.11 การบริการกีฬาและบันเทิง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ ดนตรี สวนสนุก บาร์ 
  2.12 การบริการขนส่ง ได้แก่ สายการบิน รถไฟ รถเมล์ คลังสินค้า 
  2.13 การบริการอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคการเมือง องค์การทางศาสนา 
 

 2.2.5 องค์ประกอบของระบบบริการ 
การบริการถือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง เรียกว่า ผลิตภัณฑ์บริการ (Service Product) ซ่ึง

แตกต่างกับสินค้า (Goods) เนื่องจากผลิตภัณฑ์บริการที่แท้จริงจะไม่เก่ียวข้องหรือมีตัวสินค้าแต่อย่างใด ซึ่ง
ระบบบริการนั้น อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 : 28 – 31) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของระบบบริการไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
 2.2.5.1 ผู้รับบริการ 
 เนื่องจากความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นเปูาหมายหลักของการบริการและเป็นแนวโน้มที่
ท าให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการซ้ าอีกในภายหลัง ดังนั้นการรับรู้การบริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่
ต้องเรียนรู้เพ่ือจะได้บริการได้อย่างถูกต้อง 
  2.2.5.1.1 ลักษณะการรับรู้ของผู้รับบริการ 
  องค์กรต้องทราบลักษณะการรับรู้ของผู้รับบริการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   -  การรับรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ 
   เกิดจากผู้รับบริการเคยใช้บริการแล้วและเกิดความรู้สึกหรือความเข้าใจใน
ภาพพจน์เกี่ยวกับบริการนั้นว่ามีคุณภาพเพียงใด 
   -  การรับรู้จากความคาดหวัง 
   เป็นการรับรู้ที่เกิดจากการโฆษณาภาพพจน์ผ่านสื่อต่าง ๆ เกิดเป็นความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการขึ้น 
  2.2.5.1.2 ประเภทของผู้รับบริการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก ่
   2.2.5.1.2.1 จ าแนกตามพฤติกรรมของผู้รับบริการ 
    -  ผู้รับบริการชั้นประหยัด (Economizing Customer) จะเน้นที่
คุณค่าการบริการ คุณภาพ ราคาถูก ชอบที่จะเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ และเปลี่ยนใจง่าย 
    -  ผู้รับบริการชั้นจริยธรรม (Ethical Customer) เน้นสิ่งที่เป็นการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม ชอบให้การเป็นไปตามปกติ และเห็นอกเห็นใจผู้ให้บริการ 
    -  ผู้รับบริการแบบปัจเจกบุคคล (Personalizing Customer) ชอบให้
ผู้อื่นเห็นความส าคัญของตน ต้องการการยกย่องให้เกียรติให้การบริการที่พิเศษเฉพาะตน 
    -  ผู้รับบริการตามสะดวก (Convenient Customer) เป็นผู้รับบริการ
ที่เข้าใจอะไรง่าย ๆ ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายและรวดเร็ว 
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   2.2.5.1.2.2 จ าแนกตามเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบริการและคุณภาพของ
การบริการ 
    -  ผู้รับบริการที่ไวต่อราคา (Price Sensitive Customer) จะพิจารณา
ราคาเป็นส าคัญ ไม่ค านึงถึงคุณภาพ 
    -  ผู้รับบริการที่ไวต่อทั้งราคาและคุณภาพ (Price Quality 
Customer) จะตัดสินใจโดยเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการบริการกับค่าบริการ 
    -  ผู้รับบริการที่ไวต่อคุณภาพ (Quality Sensitive Customer) จะ
สนใจคุณภาพเป็นหลัก ไม่ค านึงถึงราคา 
    -  ผู้รับบริการที่ให้ความเชื่อถือต่อราคา (Price Surrogate 
Customer) มักเชื่อว่าค่าบริการที่สูงจะมีคุณภาพบริการที่ดีเสมอ 
 2.2.5.2 ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
 ผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นผู้ด าเนินงานบริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการผู้ปฏิบัติงาน
บริการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  2.2.5.2.1 ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และปรากฏตัวกับผู้รับบริการ เช่น 
พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์ 
  2.2.5.2.2 ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์แต่ต้องปรากฏตัวกับผู้รับบริการ 
เช่น พนักงานจัดเครื่องดื่ม 
  2.25.2.3 ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ต้องปรากฏตัวกับผู้รับบริการ 
เช่น นักบิน 
  2.2.5.2.4 ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และไม่ต้องปรากฏตัวกับ
ผู้รับบริการ เช่น นักบัญชี 
 2.2.5.3 องค์การธุรกิจบริการ 
 องค์การธุรกิจบริการสนใจความต้องการของผู้รับบริการ ผลิตบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
กับผู้รับบริการ วางนโยบายการบริการ และควบคุมการด าเนินงานขององค์การให้อยู่รอดและมีก าไร ซึ่ง
องค์การธุรกิจบริการจะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ 
  2.2.5.3.1 นโยบายบริการ 
  ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมที่ชัดเจนและแจ้งให้ความส าคัญแก่
ผู้รับบริการและพนักงานบริการทุกระดับ มีแนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์และฝึกอบรมพนักงานและพัฒนา
ทักษะในการบริการเสมอ 
  2.2.5.3.2 การบริหารการบริการ 
  เป็นการก าหนดโครงสร้างและกลยุทธ์การบริการที่ดีให้ความส าคัญแก่ผู้รับบริการและ
พนักงานบริการทุกระดับ มีแนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์และฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะในการ
บริการเสมอ 
  2.2.5.3.3 วัฒนธรรมการบริการ 
  เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความเชื่อถือและความจริงใจต่อกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์การและระหว่างพนักงานด้วยกัน 
  2.2.5.3.4 รูปแบบการบริการองค์การ 
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  ต้องมีการพิจารณารูปแบบและวิธีการน าเสนอที่ดีสอดคล้องกับนโยบายการบริการ   
น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ 
  2.2.5.3.5 คุณภาพของการบริการ 
  มีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มุ่งหาข้อบกพร่องของการบริการเป็นระยะ ๆ 
 2.2.5.4 ผลิตภัณฑ์บริการ 
 องค์การจะต้องน าเสนอรูปแบบการบริการ (Service Offer) ให้แก่ผู้รับบริการโดยค านึง
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บริการรูปแบบการให้บริการและภาพลักษณ์ของการบริการในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและประเมินความคาดหวังของผู้รับบริการต่อ
การบริการ เพื่อก าหนดระดับของการให้บริการได้อย่างถูกต้อง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  
  2.2.5.4.1 การบริการหลัก (Core Service) 
  เป็นกิจกรรมหลักของการบริการนั้น ๆ เช่น สายการบินน าผู้โดยสารส่งถึงที่หมาย 
  2.2.5.4.2 การบริการตามความคาดหวัง (Expected Service)  
  เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการมักคาดหวังไว้ว่าจะได้รับ เช่น การได้พบแพทย์ผู้ช านาญเมื่อ
มาตรวจรักษา 
  2.2.5.4.3 การบริการเกินความคาดหวัง (Exceeded Service)  
  เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการมิได้คาดหวังและเมื่อได้รับผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึก
ประทับใจและน าไปสู่ความเป็นเลิศในการบริการ เช่น การอ านวยความสะดวกด้วยไมตรีจิตแก่ผู้รับบริการที่มา
รับบริการ 
 2.2.5.5 สภาพแวดล้อมในการบริการ 
 สภาพแวดล้อมในการบริการมีส่วนเอื้อต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็น
ภาพลักษณ์ขององค์การทั้งด้านกายภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และยังรวมไปถึง
บรรยากาศของการบริการ เช่น การจัดแบ่งสถานที่ การประดับตกแต่ง และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
องค์การ เป็นต้น รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการบริการ จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรในองค์การด้วย สภาพแวดล้อมในการบริการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
  2.2.5.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏภายนอกอาคาร เช่น 
สถานที่ตั้ง ทางเข้าออก สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
  2.2.5.5.2 สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง ลักษณะการจัดระบบภายในอาคาร การ
วางแผนผังการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

 2.2.6 คุณสมบัติของผู้ท างานบริการ 
 คุณสมบัติ (Qualification) คือ ลักษณะประจ าตัว ซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรือ
ต าแหน่ง 
 การพิจารณาว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานใด หมายถึง จะท างานได้ดีในหน้าที่อะไร 
อาจพิจารณาจากลักษณะประจ าตัวของผู้นั้น 
 ลักษณะประจ าตัวของผู้ที่จะท างานบริการได้ดี อาจพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญ 2 
ประการ ได้แก่ 
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 1.  คุณลักษณะ (Trait) หมายถึง สิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี อาจเป็นสิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นจาก
ภายนอก เช่น ร่างกาย รูปร่าง เป็นต้น หรืออาจเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ภายใน เช่น จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด 
เป็นต้น คุณลักษณะที่ดีย่อมน ามาซึ่งผลดี จึงเป็นลักษณะประจ าตัวที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีเพ่ือให้เกิด
คุณสมบัติครบถ้วน คุณลักษณะของผู้ที่จะท างานบริการได้ดี มีดังต่อไปนี้ 
  1.1 มีจิตใจรักงานบริการ 
  1.2 มีความรู้ในงานที่จะบริการ 
  1.3 มีความรู้ในตัวสินค้าหรือบริการ 
  1.4 มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน 
  1.5 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
  1.6 มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
  1.7 มีทัศนคติที่ดตี่องานบริการ 
  1.8 มีจิตใจมั่นคงไม่โลเล 
  1.9 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  1.10 มีความช่างสังเกต 
  1.11 มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ 
  1.12 มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
 2.  พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกโดยทั่วไปจะ
เห็นได้จากการกระท าของบุคคล ผู้ใดมีความคิดและความรู้สึกที่ดี ก็จะมีการกระท าท่ีดี จึงมีค ากล่าวที่ว่า กรรม
เป็นเครื่องชี้เจตนาอันหมายถึง กรรมหรือการกระท าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสภาพความคิดความรู้สึก พฤติกรรมที่
ดีย่อมน ามาซึ่งผลดี จึงนับเป็นลักษณะประจ าตัวที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมี เพ่ือให้เกิดคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น พฤติกรรมของผู้ที่จะท างานบริการได้ดีมีดังต่อไปนี้ (สมิต สัชฌุกร, 2546 : 22 – 
31) 
  2.1 อัธยาศัยดี 
  2.2 มีมิตรไมตรี 
  2.3 เอาใจใส่สนใจงาน 
  2.4 แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย 
  2.5 กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม 
  2.6 วาจาสุภาพ 
  2.7 น้ าเสียงไพเราะ 
  2.8 ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
  2.9 รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา 
  2.10 กระตือรือร้น 
  2.11 มีวินัย 
  2.12 ซื่อสัตย์ 

 2.2.7 คุณภาพของการบริการ 
  กุศล  สุนทรธาดา และวรชัย  ทองไทย ( 2539 : 33) กล่าวว่า คุณภาพการบริการของสถาน
บริการเป็นปัจจัยที่ส าคัญอันหนึ่งที่จูงใจให้ผู้รับบริการมาใช้บริการหรือกลับมาใช้บริการใหม่  ณ สถานบริการ
แห่งนั้นอีก 
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  วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2539 : 14) กล่าวถึง คุณภาพของการบริการ คือ ความสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า ระดับความสามารถของบริการในการบ าบัดความต้องการของลูกค้าและระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริการไปแล้ว 
  อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2548 : 39) ให้ความหมายคุณภาพของ
การบริการหมายถึง ความคาดหวังของผู้รับบริการหลังจากใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
  มนัสวี  ธาดาสี และคณะ (2545 : 6) กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าให้ได้ตาม
ข้อก าหนด (Specification) ที่ผู้ผลิตก าหนดขึ้น คุณภาพตามความหมายนี้ใช้ได้ดีในภาวะที่มีการผลิตน้อยกว่า
ความต้องการในตลาด ต่อมาเมื่อภาวการณ์แข่งขันรุนแรงขึ้น ผู้ผลิตมีมากในขณะที่ผู้บริโภคมีจ ากัด ประกอบ
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งการกระจายข่าวสารข้อมูลท าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากข้ึน และมีความ
ต้องการหลากหลาย ค าว่า คุณภาพ จึงมีความหมายรวมไปถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ ยังมีการวิจัยตลาดหรือความต้องการของลูกค้าก่อนออกแบบผลิตภัณฑ์
และเสนอบริการ ดังนั้น คุณภาพ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นเหตุผลที่ท าให้
ลูกค้าเลือกซ้ือหรือใช้บริการ สินค้าหรือบริการมีคุณลักษณะที่ดีแต่ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ถือว่าไม่ได้คุณภาพ 
  คุณภาพที่เกิดจากความต้องการของลูกค้า แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้  
  1.  ด้านเทคนิค เช่น ลักษณะทางกายภาพและความสามารถในการใช้งาน 
  2.  ด้านจิตวิทยา เช่น ความสวยงาม การออกแบบ รสชาติ ยี่ห้อ 
  3.  คุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับเวลา เช่น การบ ารุงรักษา อายุการใช้งาน 
  4.  ความผูกพันหลังการขาย เช่น การรับประกัน การบริการหลังการขาย 
  5.  ด้านจิตใจ เช่น ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนน้อม 
  Zeithaml, Berry และ Parasuraman (อ้างถึงใน กัลยา  ด ารงศักดิ์, 2544 : 12) กล่าวว่า 
คุณภาพการบริการในมุมมองของผู้รับบริการ หมายถึง ส่วนต่างระหว่างความหวังหรือปรารถนาในคุณภาพการ
บริการกับคุณภาพการบริการที่ได้รับรู้ ตามผลการวิจัยของ Parasuraman และคณะ ในปี 1985 ได้อธิบาย
รูปแบบของการบริการที่เกี่ยวกับการก าหนดคุณภาพและอุปสรรคที่ท าให้การบริการไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่ม ได้เกณฑ์ 10 ประการใน
การก าหนดคุณภาพการบริการและได้พัฒนาปรับปรุงใหม่ในปี 1988 โดยสรุปเป็น 5 หมวด มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) หมายถึง บริการที่ให้จะต้องแสดงให้
ผู้รับบริการเห็นได้ชัดเจน ให้ความสะดวกสบายในรูปแบบที่สัมผัสได้ เช่น ลักษณะอาคาร สถานที่ ลักษณะ
บุคลิกของผู้ให้บริการ มีที่จอดรถ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพียงพอ 
  2.  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บริการ
ได้ตามสัญญา และถูกต้อง แม่นย า สม่ าเสมอ 
  3.  การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการได้
โดยทันท ี
  4.  ความเชื่อมั่น (Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ท า 
(Competence) แสดงออกถึงความใส่ใจ (Positive Regard) ได้แก่ การให้ความส าคัญ ให้เกียรติแก่
ผู้รับบริการ การปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเปิดเผยเป็นกันเอง ความมีอัธยาศัยเอ้ือเฟ้ืออาทรและมนุษยสัมพันธ์
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อันดีในการให้บริการ (Courtesy) ความสามารถท าให้ผู้รับบริการเชื่อถือและความรู้สึกปลอดภัยในการมาใช้
บริการ (Credibility and Security)  
  5.  การเข้าถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องเข้าใจถึงจิตใจ
ของผู้รับบริการ และต้องสนใจดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ การตัดสินผู้รับบริการว่าดี ไม่ดี โง่หรือฉลาด ไม่ใช่
หน้าที่ของผู้ให้บริการ การเข้าถึงความรู้สึกของผู้รับบริการประกอบไปด้วยการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) ที่เหมาะสม การอ านวยให้สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก (Access) ความเข้าใจและ
รู้จักผู้รับบริการ (Understand and Knowing Customer)  
  ลักษณะของการบริการ (วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ 2539 : 17)  
  1. Reliability หรือความเชื่อถือได้ในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการให้บริการ 
  2. Responsiveness หรือความตอบสนอง/การสนองตอบต่อความต้องการหรือความรู้สึก
ของลูกค้า 
  3. Competence หรือความสามารถ/สมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้ถูกต้อง 
เหมาะสม และเชี่ยวชาญรู้จริง 
  4. Access หรือการเข้าถึงง่าย การใช้บริการได้อย่างไม่ยุ่งยาก 
  5. Courtesy หรือความสุภาพ เคารพนบนอบ  ความอ่อนน้อมให้เกียรติและมีมารยาทที่ดี   
ของบริกร 
  6. Communication หรือความสามารถและสมบูรณ์ในการสื่อความและสัมพันธ์กับลูกค้า 
ท าให้ลูกค้าทราบ เข้าใจ และได้รับค าตอบในข้อสงสัย หรือความไม่เข้าใจต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างชัด 
  7. Creditability หรือความเชื่อถือได้ ความมีเครดิตของผู้ให้บริการ 
  8. Security หรือความมั่นคงปลอดภัย อบอุ่นสบายใจของลูกค้าในขณะใช้บริการ 
  9. Customer Understanding หรือความเข้าอกเข้าใจในลูกค้า เอาใจลูกค้ามาใส่ใจตน 
  10. Tangibles หรือส่วนที่สัมผัสได้และรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการ 
 นอกจากนี้ กุลธน  ธนาพงศธร (2528) ได้กล่าวว่า การบริการโดยทั่วไปมีหลักการในการ
บริการที่ควรค านึงถึง ดังนี้ 
 1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่
องค์การจัดขึ้นให้นั้น จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2. หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
 3. หลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้าและ
เท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด 
 4. หลักความปลอดภัย คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในบริการจะต้องไม่มากเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
 5. หลักความสะดวก คือ บริการที่จัดให้ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก และยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ หรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
 มาตรฐานคุณภาพการบริการ (มนัสวี  ธาดาสีห์ และคณะ (2545 : 8) ได้แก่ 
 1. ตรงตามเวลา หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามช่วงจังหวะเวลาที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ต้องการและจะต้องบริการให้ตรงเวลาพอดี ไม่ควรจะให้ลูกค้าต้องรอคอย 
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 2. ตรงตามความต้องการ หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจความต้องการและความ
จ าเป็นของลูกค้าหรือผู้รับบริการแล้วตอบสนองในทันที 
 3. แสดงความเอาใจใส่ หมายถึง ทุกจุดที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือ
บริการ เขาจะรู้สึกได้ถึงการเอาใจใส่ที่ได้รับ 
 4. ความคงที่ของการบริการ หมายถึง การบริการทุกแผนกควรมีระดับคุณภาพที่ดีเหมือนกัน 
ตั้งแต่จุดแรกกระท่ังจุดสุดท้ายที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการได้สัมผัส เพราะพนักงานไม่ใช่เครื่องจักรที่สามารถ
ปฏิบัติงานคงท่ีตลอดเวลา แต่ละแผนกจึงจ าเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานเพ่ือควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย่างใกล้ชิด และเพ่ือควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้ได้จังหวะที่เหมาะสม 
 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการ 7 แบบ คือ 
 1. ก าหนดโดยผู้รับบริการ 
 2. เป็นสิ่งที่ต้องค้นหาอยู่เสมอ ไม่มีจุดจบ 
 3. เกิดจากความร่วมมือของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
 4. ไม่อาจแบ่งแยกคุณภาพของการบริการ การบริหารการบริการและการติดต่อสื่อสารได้ 
 5. อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
 6. เป็นความพร้อมใจในการบริการที่วางแผนไว้ 
 7. เป็นพันธะสัญญาขององค์การธุรกิจบริการต่อผู้รับบริการ 
 เกณฑ์การเลือกใช้บริการของผู้รับบริการ  
 1. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 2. ความสะดวกของท าเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ 
 3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ 
 4. การให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการทีละราย 
 5. ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของการบริการ 
 6. คุณภาพของการให้บริการทั้งในระหว่างรับบริการและภายหลังรับบริการ 
 7. ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
 8. ความปลอดภัยของการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 9. ความรวดเร็วในการให้บริการ 

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการของผู้รับบริการ 
 1. ลักษณะการบริการ การตกแต่งสถานที่ 
 2. ความไว้วางใจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์บริการตามสัญญา 
 3. ความกระตือรือร้น ความเต็มใจในการช่วยเหลือ 
 4. ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถในการท างาน 
 5. ความมีอัธยาศัยนอบน้อม ความมีไมตรีจิต 
 6. ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันในบริการ 
 7. ความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงใด ๆ  
 8. การเข้าถึงบริการ มีความสะดวกสบายไม่ยุ่งยาก 
 9. การติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และสื่อความหมายได้ชัดเจน 
 10. ความเข้าใจผู้รับบริการ ความพยายามในการค้นหาและท าความเข้าใจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
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 แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการ องค์การธุรกิจบริการต้องตระหนักถึงการสร้าง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการแสดงออกจากทุกส่วนของกระบวนการจัดการระบบการบริการ ได้แก่    
การบริหาร การบริการ การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ การรับรู้ความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
 1. การบริหารการบริการขององค์การให้มีคุณภาพ น าความรู้ด้านความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือความต้องการภายในองค์การมาก าหนดมาตรฐานการท างานบริการ 
 2. การปฏิบัติงานบริการของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการแสดงออกของพฤติกรรมการ
บริการที่มีคุณภาพ 
 3. การรับรู้คุณภาพของการบริการของผู้รับบริการ เป็นความคาดหวังจากความต้องการของ
ผู้รับบริการอันอาจเกิดจากการมีประสบการณ์การได้รับบริการหรือจากโฆษณา ดังนั้น ผู้บริการองค์การบริการ
ต้องเข้าใจความคาดหวังนี้และเสริมสร้างขึ้นเพ่ือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริการ 
 
 2.2. 8 ปรัชญาในงานบริการ 
 สมชาติ  กิจยรรยง (2545 : 19 – 23) ได้กล่าวถึงปรัชญาในการบริการว่าเป็นสิ่งที่
นอกเหนือไปจากการประกอบอาชีพตามธรรมดา แต่สามารถสะท้อนท าให้ได้รับความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิต 
ดังนี้ 
  2.2.8.1 บ้านจะสร้างได้ดี แข็งแรง ต้องดูท่ีฐานราก บุคคลที่จะประสบความส าเร็จได้
นั้นต้องมีพ้ืนฐานการท างาน ได้แก่ ความรู้ บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการมีเทคนิคการท างาน 
  2.2.8.2 ไปทีละก้าวอย่างมั่นคง ตามขั้นตอน ผลงานชิ้นแรก ๆ อาจจะช้า แต่อย่า
หวั่นไหว ให้มุ่งม่ันและมั่นคง 
  2.2.8.3 จะต้องกล้าในสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องแต่อย่าเถรตรงจนเกินไป 
  2.2.8.4 ธุรกิจใด ๆ ก็ตามล้วนต้องท ากันเป็นทีมเวิร์ค 
  2.2.8.5 จงคิด (ใช้สมอง) ให้มากขึ้น 
  2.2.8.6 เลือกเปูาหมายและกัดไม่ปล่อย เมื่อเลือกเปูาหมายที่จะประสบความส าเร็จ
แล้ว ต้องตั้งใจตลอด 
 
 2.2.9 หลักการให้บริการ 
 สมิต  สัชฌุกร (2548 : 11 – 12) กล่าวถึง หลักการให้บริการมีข้อควรค านึง ดังนี้ 
  2.2.9.1 สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
  การให้บริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักจะต้องน าความต้องการของผู้รับบริการ
มาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่
ผู้รับบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจ ไม่ให้ความส าคัญ การบริการนั้นก็อาจจะไร้ค่า 
  2.2.9.2 ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 
  คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น เพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่ง
ให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจและถือเป็นหลักส าคัญในการประเมินผลการให้บริการไม่ว่าเราจะตั้งใจให้บริการ
มากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ แต่คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 
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  2.2.9.3 ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 
  การให้บริการซึ่งจะสนองตอบความต้องการและความพอใจของผู้รับบริการที่เห็นได้ชัด 
คือ การปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมีข้อผิดพลาดขาดตก
บกพร่องแล้วก็ยากที่จะท าให้ลูกค้าพอใจ แม้จะมีค าขอโทษ ขออภัย ก็ได้รับเพียงความเมตตา 
  2.2.9.4 เหมาะสมแก่สถานการณ์ 
  การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรือให้บริการตรงตามก าหนดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ 
ความล่าช้าไม่ทันก าหนด ท าให้การบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากส่งสินค้าทันก าหนดเวลาแล้ว
ยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและสนองตอบให้รวดเร็วก่อนก าหนดด้วย 
  2.2.9.5 ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ 
  การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบด้านจะมุ่งแต่ประโยชน์
ที่จะเกิดแก่ลูกค้าและของเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ จะต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะระมัดระวังไม่ท าให้เกิดผลกระทบท าความเสียหายให้แก่บุคคล
อ่ืน ๆ ด้วย 
  2.2.9.6 การประเมินคุณภาพการบริการของผู้รับบริการ (อเนก  สุวรรณบัณฑิต และ
ภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, (2548 : 271) การประเมินคุณภาพการบริการไม่ว่ารูปแบบใด ระดับใดก็ตาม ล้วนแต่
เป็นวิธีการที่กระท าเพ่ือยืนยันคุณภาพในการให้บริการที่จัดให้มีแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้จะตรงต่อความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างไรนั้น จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมถึงการประเมินคุณภาพในการบริการ
จากฝุายของผู้รับบริการ ซึ่งองค์การธุรกิจบริการสามารถรู้ได้จากกระบวนการวิจัยตลาด โดยมีพ้ืนฐานของการ
ประเมินอยู่ที่คุณค่าพ้ืนฐานที่ผู้รับบริการประเมินจากการรับบริการ ได้แก่ 
  1) ราคา (Cost) ผู้รับบริการประเมินในมุมที่ว่า การบริการนั้นจะต้องมีค่าบริการที่
เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของตน 
  2) เวลา (Time) ผู้รับบริการประเมินในด้านกระบวนการให้การบริการมีความรวดเร็ว 
ทันต่อความต้องการเพียงใด 
  3) คุณภาพ (Quality) ผู้รับบริการประเมินคุณภาพของการบริการที่ได้รับว่ามีระดับใด
ตรงตามความต้องการ มีความถูกต้อง คงเส้นคงวาของมาตรฐาน มีตัวเลือกในการบริการที่หลากหลายเพียงใด 
 หากแต่ผลของการประเมินคุณภาพในการบริการของผู้บริการนั้นจะมีความแตกต่างในการ
ประเมินขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคล ภูมิหลัง และระดับการศึกษา รวมไปถึงฐานะของแต่ละคน ซึ่งท าให้  แต่ละคน
มีประสบการณ์ในการรับบริการและเจตคติต่อประเด็นในการประเมินทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน โดยในบางคน
อาจมองว่าการบริการที่มีราคาสูงจะมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อตัวเขามากกว่าการบริการที่มีราคาถูก ในขณะที่
บางคนอาจมองว่ายิ่งราคาถูกก็ยิ่งดี เมื่อมีคุณภาพเท่ากันหรือด้อยกว่าไม่มากนัก คุณค่าของการบริการนั้นก็จะ
สูงกว่าการบริการที่ต้องจ่ายค่าบริการแพง ๆ 
 

 2.2.10 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการ คือ ความรู้สึกของลู กค้าท้ังที่เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 

อันเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการ (Perceived Performance) กับ
ความคาดหวัง (Expectation) ดังสมการ 
 

Customer Satisfaction = Expectation - Perceived Performance 
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เป็นเรื่องยากที่จะวัดความพึงพอใจลูกค้าได้จากค าถามเพียงค าถามเดียว องค์กรจ านวนมากพยายาม
วัดความพึงพอใจของลูกค้าจากค าถามเพียงไม่ก่ีค าถาม แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยและพยายามท าเป็นข้อมูลอนุกรม
เวลาดูการเปลี่ยนแปลง โดยคาดหวังว่าผลจะคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน แต่วิธีการเช่นนี้จะท าให้องค์กรเรียนรู้ลูกค้าจาก
การส ารวจได้น้อย หรือได้ประโยชน์จากการส ารวจจ ากัดในมุมมองของผู้บริหาร การรับรู้ว่าลูกค้ามีความพึง
พอใจมากขึ้นหรือลดลงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด หากการส ารวจนั้นมิได้แนะน าว่าควรท าอย่างไรเพื่อเพ่ิม
ความพึงพอใจของลูกค้า แท้จริงแล้วผู้บริหารต้องการค าแนะน า หรือวิธีปรับปรุงเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจลูกค้า
จากการส ารวจด้วย (ณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์, 2549 : 26-27) 
 มีผู้ให้ค าจ ากัดความของแนวคิดและลักษณะของงานบริการได้จ านวนมาก จะขอยกตัวอย่าง
ประกอบความเข้าใจดังนี้ Granroos (อ้างถึงใน พีรเพ็ญ  หาญเบญจพงษ์ 2538 : 8) ได้กล่าวถึงลักษณะและ
องค์ประกอบของงานบริการไว้ดังนี้ 
 1.  ลักษณะของงานบริการ 
 งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ไม่อาจก าหนดความ
ต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการว่าต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร 
 งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการหรือไม่ข้ึนอยู่กับ
เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ การก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจท าได้ นอกจากคาดคะเนความน่าจะเป็น
เท่านั้น 
 งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้คือ ความพึงพอใจ 
ความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก 
 งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที ผู้ใช้บริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติในทันที 
ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะสนองตลอดเวลา และเมื่อนัดวันเวลาใด ก็จะต้องตรงตามก าหนดนัด 
 2.  องค์ประกอบของงานบริการ งานบริการต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
  2.1 คุณภาพของทรัพยากร ต้องเลือกสรรแล้วว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
และมีคุณภาพดี 
  2.2 คุณภาพของบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรอบรู้งานบริการนั้นเป็น
อย่างดี 
  2.3 การสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ การใช้ภาษา สัญลักษณ์ ต้อง
สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี 
 Millett (อ้างถึงใน สุวนิช  ศิลาอ่อน, 2538 : 18) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริการ คือ 
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 
 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ี
เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
 2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าไม่
มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 
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 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้องมี
ลักษณะมีจ านวนการให้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามี
จ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 
 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มี
การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะ
ท าหน้าที่ที่ได้มากขึ้นโดยให้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 Prasuraman (อ้างถึงใน ประสาน กระแสสินธุ์, 2540 : 9) กล่าวว่า การบริการที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 
 1. ความเชื่อถือ (Reliability) ประกอบด้วย 
  1.1 ความสม่ าเสมอ 
  1.2 ความพ่ึงพาได้ 
 2. การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย 
  2.1 ความเต็มใจที่จะให้บริการ 
  2.2 ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา 
  2.3 มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
  2.4 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
 3. ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย 
  3.1 สามารถในการให้บริการ 
  3.2 สามารถในการสื่อสาร 
  3.3 สามารถในการให้ความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
 4. การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 
  4.1 ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อน
เกินไป 
  4.2 ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
  4.3 เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ 
  4.4 อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 
 5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วย การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการให้
การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 6. การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย 
  6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ 
  6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
 7. ความซื่อสัตย์ (Credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเชื่อถือ 
 8. ความมั่นคง (Security) ประกอบด้วยความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 9. ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย 
  9.1 การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ 
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  9.2 การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
  9.3 การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ 
 10. การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibility) ประกอบด้วย 
  10.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ 
  10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ 
  10.3 การจัดสถานที่ให้บริการ สวยงาม สะอาด 
 Penchansky and Thomas (อ้างถึงใน นิลุบล เพ็งพานิช, 2539 : 27) ได้เสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับการบริการไว้ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของบริการที่มีอยู่ (Avail Ability) คือ ความพอเพียงระหว่างบริการที่มีอยู่
กับความต้องการขอรับบริการ 
 2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้สะดวก ค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
 3. ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ได้แก่ 
แหล่งบริการข้อมูลที่ผู้รับบริการยอมรับว่า ให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ 
 5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้
ให้บริการด้วย 
 วัลภา  ชายหาด (2532 : 65) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
สาธารณะว่า หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับการบริการในลักษณะของ 
 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 
 3. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
 กุลธน ธนาพงศธร (2528) ได้กล่าวว่าการบริการโดยทั่วไปมีหลักการในการบริการที่ควร
ค านึงถึงดังนี ้
 1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่
องค์การจัดขึ้นให้นั้นจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2. หลักความสม่ าเสมอคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มิใช่
ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
 3. หลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้าและ
เท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด 
 4. หลักความปลอดภัย คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในบริการจะต้องไม่มากเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
 5. หลักความสะดวก คือ บริการที่จัดให้ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก และยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
 สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ (2530 : 42) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจหลังการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐในการศึกษาของเขาว่า หมายถึง ระดับผลที่ได้จากการพบปะ สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่
หรือไม่ ส่งผลที่ดีและสร้างความภูมิใจเพียงใด 
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 ชวนขวัญ  กลิ่นบุญมา (2547 : 31) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจต่อการบริการว่า หมายถึง 
ความรู้สึก ความคิดเห็น และทัศนคติของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่อสถานที่ หน่วยงานที่ให้บริการ หลังจาก
ที่ผู้รับบริการได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการนั้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและถือว่าระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการประเมินผลและวัดคุณภาพของการ
บริการนั้นด้วย 
 ความพึงพอใจด้านการได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ
นั้น นอกจากผู้ใช้บริการจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นการที่จะจัดบริการให้ประทับใจหรือไม่ประทับใจนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ให้บริการด้วย 
ดังที่มีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 
 กุลธน  ธนาพงศธร (2528) ได้กล่าวว่าการบริการโดยทั่วไปมีหลักการในการบริการที่ควร
ค านึงถึงคือ หลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้าและเท่า
เทียมกันไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด 
 Penchansky and Thomas (อ้างถึงใน นิลุบล  เพ็งพานิช, 2539 : 27) ได้เสนอ
แนวความคิดเก่ียวกับการบริการไว้ว่าควรจะมีความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ 
(Accommodation) ได้แก่ แหล่งบริการข้อมูลที่ผู้รับบริการยอมรับว่าได้ให้ความสะดวก มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 Prasuraman (อ้างถึงใน ประสาน  กระแสสินธุ์, 2540 : 9) กล่าวว่า การบริการที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีการเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 
 1. ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป 
 2. ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
 3. เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ 
 4. อยู่ในสถานที่ท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 
 กุลธน  ธนาพงศ์ธร (2530 : 303 – 304) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการให้บริการที่ส าคัญ คือ หลัก
ความสะดวก หมายถึง บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย 
สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจแก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป 
 นักวิชาการของไทย มณีวรรณ  ตั้นไทย (2533 : 66 – 69) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
 1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับ 
 2. ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3. ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ 
 4. ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ 
 Granroos (อ้างถึงใน พีรเพ็ญ  หาญเบญจพงศ์ 2538 : 8) ได้กล่าวถึงลักษณะและ
องค์ประกอบของงานบริการสรุปได้ว่า งานบริการมีลักษณะส าคัญ 4 ประการคือ 
 1. เป็นที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน 
 2. งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ 
 3. งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้ คือ ความพึงพอใจ 
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 4. งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที งานบริการประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 
ประการคือ  
  4.1 คุณภาพของทรัพยากร ต้องเลือกสรรแล้วว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
และมีคุณภาพดี 
  4.2 คุณภาพของบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรอบรู้งานบริการนั้นเป็น
อย่างดี 
  4.3 การสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ การใช้ภาษา สัญลักษณ์ต้อง
สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าการที่จะสร้างความพึงพอใจในงานบริการมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งการให้บริการด้านข้อมูลก็มีความส าคัญและจ าเป็น เพราะจะ
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนได้ในการให้บริการของส านักมาตรฐานงาน
ทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก 
 Prasuraman (อ้างถึงใน ประสาน กระแสสินธุ์, 2540 : 9) กล่าวว่า การบริการที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย 
 1. สามารถในการให้บริการ 
 2. สามารถในการสื่อสาร 
 3. สามารถในการให้ความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
 Millet (อ้างถึงใน สุวนิช  ศิลาอ่อน 2538 : 18) ได้กล่าวไว้ว่า เปูาหมายส าคัญของการบริการ 
คือ การสร้างความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ การให้บริการที่ตรงเวลา 
(Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ประชาชน 
 มนัสวี  ธาดาสีห์ และคณะ (2545 : 8) ได้กล่าวไว้ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ        การ
ให้บริการจะต้องตรงตามเวลา หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามช่วงจังหวะเวลาที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ต้องการและจะต้องบริการให้ตรงเวลาพอดี ไม่ควรให้ลูกค้ารอคอย 
 Penchansky and Thomas (อ้างถึงใน นิลุบล เพ็งพานิช 2539 : 27) ได้เสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับการบริการไว้ว่า ต้องมีการเข้าถึงแหล่งบริการได้สะดวก ค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง     การเดินทาง 
นอกจากนี้ยังต้องมีความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ได้แก่ 
แหล่งบริการข้อมูลที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
 Prasuraman (อ้างถึงใน ประสาน กระแสสินธุ์ 2540 : 9) กล่าวว่า การบริการที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibility) ประกอบด้วย 
 1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ 
 2. การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ 
 3. การจัดสถานที่ให้บริการ สวยงาม สะอาด 
 การประเมินความพึงพอใจในการบริการ (อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 
2548 : 271)  
 การประเมินความพึงพอใจในการบริการเป็นการตัดสินจากประสบการณ์ในการบริการ โดย
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

www.ssru.ac.th



26 
 

 

 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งประเมินออกเป็นระดับความพึงพอใจไปจนกระทั่งถึง
ระดับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะประเมินคุณค่าในการบริการนั้นเทียบกับความ
ต้องการและความคาดหวัง ประสบการณ์การรับรู้การบริการโดยให้น้ าหนักปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล ฐานะ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้ประเมินจึงควรแยก
ปัจจัยในการประเมินออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการบริการที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ความพึง
พอใจที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
 2. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งต่อองค์การธุรกิจบริการ
ที่จะต้องประเมิน เนื่องจากพนักงานที่มีความพึงพอใจในการท างานก็จะเต็มใจที่จะท างานและน าไปสู่ความพึง
พอใจในการบริการของผู้รับบริการด้วย โดยการประเมินด าเนินการผ่านกระบวนการรับฟังขององค์การเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงระดับของความพึงพอใจในการท างานที่แท้จริง โดยมุ่งพิจารณา   2 ด้าน คือ 
  2.1 ความพึงพอใจโดยรวม โดยพิจารณาผลรวมของทุกปัจจัยในการท างานที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของพนักงานเพ่ือหาว่าโดยภาพรวมแล้วระบบการท างานสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่
พนักงานหรือไม ่
  2.2 ความไม่พึงพอใจในเชิงปริมาณหรือคุณภาพเป็นการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่หรือลาออกของพนักงาน 
 
2.3 แนวคิดของการบริหารและการบริหารจัดการ 
  2.3.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 

 ค าว่า การบริหาร ( administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  “administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ
ค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี  ส าหรับความหมายดั้งเดิม
ของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  

ส่วนค าว่า การจัดการ ( management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร  (profits) หรือก าไรสูงสุด ( maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่
สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ ( by product) เมื่อเป็นเช่นนี้  จึงแตกต่างจาก
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลาย  (public services)    
แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า  การบริหารจัดการ ( management 
administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น  การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด ( Chief Executive 
Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ  การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่
จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น  นอกเหนือจากการ
ที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ  เช่น ให้สัมปทาน
โทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี  ภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้
เช่นกัน เช่น  จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้าขายสินค้าราคาถูก  หรือการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  

การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด  ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน  หมายถึงของหน่วยงาน  และ/
หรือ  บุคคล)  ที่เก่ียวข้องกับคน  สิ่งของและหน่วยงาน  โดยครอบคลุมเรื่องต่าง  ๆ เช่น  (1) การบริหาร
นโยบาย  (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าที่  (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม  (Morality) (4) การ
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บริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม  (Society) (5) การวางแผน  (Planning) (6) การจัดองค์การ  (Organizing) (7) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  (Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing) (9) การ
ประสานงาน  (Coordinating) (10) การรายงาน  (Reporting) และ (11) การประมาณ  (Budgeting) เช่นนี้ 
เป็นการน า “กระบวนการบริหาร ” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร ” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ 
(PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  

พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร  หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ  และหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ เช่น ( 1) การบริหารคน ( Man) (2) การบริหารเงิน  (Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
(Material) (4) การบริหารงานทั่วไป  (Management) (5) การบริหารการให้บริการประชาชน ( Market) (6) 
การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ 
(9) และการบริหารการวัดผล ( Measurement) เช่นนี้ เป็นการน า  “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร ”      
ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 

การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้  เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร ” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการ
ให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญที่
เกี่ยวกับการบริหาร  ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก 2 ตัวอย่างนี้แล้ว     
ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน 
(Man) การบริหารเงิน ( Money) และการบริหารงานทั่วไป  (Management) และ 5ป ซึ่งประกอบด้วย 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ แบ่งการบริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่หนึ่ง  การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ ( public 

administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการสาธารณะ (public 
services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก  การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการพัฒนา
ประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น  การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ ( public or 
governmental organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  เช่น  
การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท่า  การบริหารงานของ
จังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

ส่วนที่สอง การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหาร ธุรกิจ ( business 
administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไรสูงสุด (maximum profits) ในการท าธุรกิจ การค้าขาย 
การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากการบริหารงานของ บริษัท ห้างร้าน  และ
ห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 

ส่วนที่สาม  การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ  (non-governmental 
organization) ซึ่งเรียกย่อว่า หน่วยงาน เอ็นจีโอ ( NGO.) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหาผลก าไร ( non-profit) 
เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 
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ส่วนที่สี่ การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ ( international organization) มี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น  การบริหารงานของสหประชาชาติ 
(United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ  (World Trade Organization) และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN) 

ส่วนที่ห้า การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนนี้เกิดขึ้น
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น  การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง  คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น 
องค์กรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ เช่น  เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว  และมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพ่ือปกปูองคุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส่วนที่หก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน  มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกปูองรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูกเอารัดเอา
เปรียบตลอดมา  เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มผู้ให้บริการ  (วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และ
ไทย (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), หน้า 36-38.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร 
เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ ( POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค ( Luther Gulick) 
และ ลินดอล เออร์วิค ( Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่  การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing)    
การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล ( Henry Fayol) ประกอบด้วย  5 ประการ ได้แก่          
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ ( POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , 
การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), หน้า 39.) 

 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่า หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ( Herbert A. Simon, Administrative Behvior 
(New york: Macmillian, 1947), p. 3.) 

เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์  (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า  งานบริหาร
ทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้  เพ่ือให้มีวิธีที่
ดีที่สุดในอันท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพื่อประโยชน์ส าหรับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง  
(Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร  : ไทยวัฒนา
พานิช, 2523), หน้า 27.) 

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์  (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ  ศิลปะในการท างานให้บรรลุ
เปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืน การท างานต่าง ๆ  ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น  
ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ  ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็น
ผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ  เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ  เพ่ือผลิตสินค้า
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หรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม ( Peter F. Drucker อ้างถึงใน สมพงศ์  เกษม
สิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6.)  

แฮร์โรลด์ คูนตซ์  (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง  การด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน  วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น ( Harold 
Koontz อ้างถึงใน สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร  : ไทยวัฒนาพานิช , 2523), 
หน้า 6.) 

กล่าวสรุป การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่ง
จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพ่ือให้
เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย   ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ตามล าดับ ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มท่ี
นั่นย่อมมีการบริหาร 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศไทย 
 เกษร มาลา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการในงาน
กิจการนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการในงานกิจการนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ทั้ง 5 งาน คือ งานบริการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานบริการแนะแนวและให้ค าปรึกษา งานบริการทุนการศึกษา งานบริการพยาบาล
และงานบริการกิจกรรมและชมรมนักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของสถาบันการบินพลเรือนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2549 จ านวน 949 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน 280 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชพเฟุ (Scheffe’s Method) ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 และ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการในงานกิจการ
นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือนในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานกิจการนักศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการในงานกิจการนักศึกษา
ของสถาบันการบินพลเรือน โดยจ าแนกตามเพศและระดับชั้นปีของนักศึกษา คือ ความพึงพอใจของนักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิงในภาพรวมไม่พบความแตกต่างและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นปีที่แตกต่างกัน
ในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกัน 
 อาภาพร  บูลศรี (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่องานบริการและสวัสดิการ
ฝุายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตมีความคิดเห็นต่องานบริการและ
สวัสดิการของฝุายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานบริการนิสิตและด้านงานบริการจัดหางานนิสิตมี
ความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้านงานอนามัย นิสิตเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก   
2) นิสิตมีความคิดเห็นต่องานบริการและสวัสดิการของฝุายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(องครักษ)์ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานบริการ
จัดหางานและงานอนามัย นิสิตมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้านงานบริการนิสิต นิสิต
เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 3) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นต่องานบริการและสวัสดิการของ
ฝุายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

www.ssru.ac.th



30 
 

 

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นด้านงานบริการนิสิต
และด้านงานอนามัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านงานบริการจัดหางานไม่พบ
ความแตกต่าง 4) นิสิตที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่องานบริการและสวัสดิการของฝุายสวัสดิการ
นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 5) นิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่องานบริการและสวัสดิการของฝุาย
สวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นต่องานบริการและสวัสดิการของฝุาย
สวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ)์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความคิดเห็นด้านงานบริการนิสิตและด้านงาน
บริการจัดหางานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านงานอนามัยไม่พบความแตกต่าง   
7) นิสิตที่ศึกษาอยู่ในขั้นปีต่างกันมีความคิดเห็นต่องานบริการและสวัสดิการของฝุายสวัสดิการนิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ)์ ในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน 8) นิสิตที่ศึกษาอยู่ในชั้นปี
ต่างกันมีความคิดเห็นต่องานบริการและสวัสดิการของฝุายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(องครักษ)์ ในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 รุทธ์  สุขส าราญ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของส านักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรีใน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยการให้บริการ 2) ด้านกระบวนการให้บริการและ 3) ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มาติดต่อรับบริการของส านักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนมกราคม 2546 
จ านวน 367 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (f-test) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผู้รับบริการจากส านักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกด้านและรายด้านมีสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อยได้รับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ผู้รับบริการต้องการรับบริการจากส านักงานที่ดินในจังหวัด
นนทบุรี โดยรวมทุกด้านและรายด้านต้องการรับบริการอยู่ในระดับมาก 3) ผู้รับบริการที่มีอาชีพ พื้นที่อยู่อาศัย 
และประเภทของการรับบริการต่างกัน มีสภาพปัญหาและความต้องการรับบริการจากส านักงานที่ดินในจังหวัด
นนทบุรีโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผู้รับบริการที่มีประสบการณ์ในการรับบริการต่างกัน มีสภาพ
ปัญหาและความต้องการรับบริการจากส านักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
 กรนิภา  หลีกุล (2544) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อการให้บริการของส านักงานบัณฑิตศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานบัณฑิตศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า บัณฑิตมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านบริหาร
ห้องสมุด 
 เกศฉราภรณ์  สัตยาชัย (2546) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการแบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีจุดมุ่งหมาย
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เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งมี
องค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านระบบการให้บริการและด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฝุายที่มาขอใช้
บริการและส านักงานเขตที่มาใช้บริการกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ จ านวน 15 ส านักงานเขต 400 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า f-test (One-Way-ANOVA) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก          
2) ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฝุายที่มาขอใช้บริการส านักงานเขตท่ีมาขอใช้
บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการไม่แตกต่างกัน 3) ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มี
การศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยที่ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
แตกต่างจากประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4) ประชาชนที่มาใช้บริการมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ ณ ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ ควรเพิ่มจ านวนเก้าอ้ี
นั่งรอ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการติดต่อราชการให้มากขึ้น ควรเพ่ิมความยืดหยุ่นในการ
ติดต่อราชการ ด้านอาคารและสถานที่คือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ สถานที่ในการให้บริการคับแคบและควรมี
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจอดรถให้มากกว่านี้ ด้านเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเสนอว่า มีจ านวน
ไม่เพียงพอและควรมีหน่วยงานให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ 
 วรรณี  ศิรินพกุล (2544) ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยประเมินความพึงพอใจเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้าน
การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า 1) บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน 2) บัณฑิตมี
ความพึงพอใจในการให้บริการทางการศึกษาแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ คือ ด้านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของ
คณะฯ พบว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นขั้นตอนการสมัครได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนความมีอัธยาศัยไมตรีของ
เจ้าหน้าที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านการลงทะเบียนเรียนพบว่า การใช้ระบบ Bar Code ได้รับความพึง
พอใจสูงที่สุด ส่วนการลงทะเบียนล่าช้าจากการรอผลการสอบได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านการบอกเลิก
เพ่ิมกระบวนวิชาพบว่า การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบอกเลิกบอกเพ่ิมได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนการ
ลงทะเบียนล่าช้าจากการรอผลการรับรอง เพ่ือบอกเลิกบอกเพ่ิมกระบวนวิชาได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ด้านการประกาศผลสอบพบว่า การดูผลสอบที่ปูายประกาศได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนการประกาศผล
สอบล่าช้ามีผลต่อการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านการขอใบรับรองพบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใบรับรองคณะฯ ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการในด้านการควบคุมอารมณ์ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านการเสนอสภาพบว่า ความถูกต้องของ
ชื่อสกุลในรายชื่อเสนอสภาได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนขั้นตอนการขอใบรับรองสภาต้องติดต่อหลายแห่ง
ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านกิจการนักศึกษาพบว่า ความจ าเป็นของการฝึกงานต่องานในอนาคตได้รับ
ความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนการบริการแนะแนวอาชีพมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านการเรียนการสอนพบว่า 
ข้อสอบอ่านง่ายชัดเจนได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนเรื่องต าราไม่เพียงพอมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านงาน
ด้านอื่น ๆ พบว่า สิ่งแวดล้อมของคณะมีวามสะอาดสวยงามได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนความสะอาดของ
ร้านอาหารสวัสดิการได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วน
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บุคคลและความพึงพอใจที่บัณฑิตมีต่อการบริการทั้ง 5 ด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญดังนี้ บัณฑิต
ที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการบริการอย่างเท่าเทียมกันและด้านการบริการอย่าง
รวดเร็วอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 บัณฑิตที่มีระยะเวลาการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
ในด้านการบริการอย่างต่อเนื่องและด้านการบริการอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 บัณฑิตมีวุฒิก่อน
เข้าศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ด้านการบริการอย่างต่อเนื่องและด้านการบริการอย่างพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
.05 บัณฑิตที่มีจ านวนปีที่จบการศึกษามาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บัณฑิตที่มีเกรดเฉลี่ยโรงเรียนเดิมแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บัณฑิตที่มีงานท าขณะ
ศึกษาอยู่มีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการบริการอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 บัณฑิตที่มี
งานประจ าท ามีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการบริการอย่างเท่าเทียมกันและด้านการบริการอย่างรวดเร็ว
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และระดับ .001 ตามล าดับ บัณฑิตที่ต้องการเปลี่ยนงานหลังจบการศึกษามีความ
พึงพอใจแตกต่างกันในด้านการบริการอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 บัณฑิตที่มีลักษณะการมา
เรียนแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการบริการอย่างเท่าเทียมกันและด้านการบริการอย่าง
รวดเร็ว อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .001 ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความถ่ีมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
ผลสอบออกช้าไม่ทันต่อการลงทะเบียนเรียนควรใช้เทคโนโลยีให้มาก ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ให้
ค าแนะน าท่ีดีและยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง และการบริการเป็นที่พึงพอใจ ตามล าดับ 
 อัญชไม  จันทมาศ (2544) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีมีต่อ
การจัดการบริการนักศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการปฐมนิเทศ ด้านการให้ค าปรึกษาแนะแนว ด้านสวัสดิการและ
บริการทั่วไป และด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงที่มีต่อการจัดบริการนักศึกษา 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดบริการนักศึกษาอยู่
ในระดับมาก คือ ด้านการปฐมนิเทศ ส่วนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านสุขภาพอนามัยและ  
ความปลอดภัย ด้านการให้ค าปรึกษาแนะแนวและด้านสวัสดิการและบริการทั่วไป 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีมีต่อการจัดบริการนักศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการปฐมนิเทศ  ด้านการให้
ค าปรึกษาแนะแนว ด้านสวัสดิการและบริการทั่วไป และด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย จ าแนกตาม
เพศและคณะที่สังกัด พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3) ข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงในการจัดบริการนักศึกษาเห็นว่าควรให้มีการปฐมนิเทศปี
ละ 2 ครั้ง และประชาสัมพันธ์ชี้แจงความส าคัญของการปฐมนิเทศควรจัดให้มีอาจารย์ให้ค าปรึกษาแยกตาม
คณะ ควรปรับปรุงสวัสดิการให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของนักศึกษา ควรจัดให้มีความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยอย่างสม่ าเสมอ 
 ประลม  ไชยสาร (2542) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติและความต้องการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่มีต่อการจัดบริการนักศึกษา จ าแนกตามเพศ ประเภทนักศึกษา คณะที่สังกัด และ
ชั้นปีที่ศึกษา พบว่า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีเจตคติต่อการจัดบริการนักศึกษาแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามคณะวิชาที่สังกัดและชั้นปี แต่ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตาม
เพศ และประเภทนักศึกษา 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความต้องการจัดบริการนักศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามเพศ ประเภทนักศึกษา คณะวิชาที่สังกัด แต่ไม่
แตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามตัวแปรชั้นปีที่ศึกษา 3) เจตคติและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษม

www.ssru.ac.th



33 
 

 

บัณฑิตที่มีต่อการจัดบริการนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ปฐมนิเทศ ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านทะเบียนและวัดผล และด้านสวัสดิการและบริการทั่วไป 
 สิรินดา  วรรธนะวิภาค (2541) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษาและอาคาร
สถานที่ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 ด้าน 
จ าแนกตามเพศ และคณะวิชา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้ง      
4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
อาจารย์ผู้สอน อาคารสถานที่ การบริการนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจในบุคลิกลักษณะดีเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ระดับ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก อันดับแรกและความเมตตาปราณีของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา อยู่ในระดับปาน
กลาง อันดับสุดท้าย ด้านกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจการให้ความร่วมมือของอาจารย์ที่ปรึกษา
ฝุายกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง อันดับสุดท้าย ด้านการบริการนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจเวลาในการเปิดบริการของ
ห้องสมุดอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรก และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝุายงานทะเบียนและสถิติที่ดีต่อ
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง อันดับสุดท้าย และด้านอาคารสถานที่ นักศึกษามีความพึงพอใจแสงสว่าง
ภายในห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรก และความเพียงพอของสถานที่จัดให้เล่นกีฬาอยู่ในระดับ
น้อย อันดับสุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามเพศพบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านอาคาร
สถานที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ส าหรับนักศึกษาท่ีอยู่คณะวิชาต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านอาจารย์ผู้สอนมากกว่าคณะนิเทศ
ศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านอาคาร
สถานที่มากกว่าคณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
 อัญชลี  ทวีสมบัติ (2536) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ต่องานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค าแหงพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงและศึกษาอยู่คณะต่าง ๆ มีปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่องานกิจการและ
บริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่แตกต่างกัน 
 เจษฎา  จรุงจรูญพันธ์ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาเรื่อง “ความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและแนวทางการจัดสภาพภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดลิน)” 
พบว่านักศึกษาต้องการให้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกอาคาร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแต่ละด้าน 
พบว่า ความต้องการให้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ด้านห้องเรียนมากท่ีสุดคือ เรื่องจ านวนและ
คุณภาพของครุภัณฑ์ ด้านห้องปฏิบัติการทดลองมากท่ีสุด คือ เรื่องจ านวนและคุณภาพของเครื่องมือ ด้านโรง
ฝึกงานมากที่สุด คือ เรื่องจ านวนของเครื่องมือเครื่องจักร ด้านห้องพักครูมากท่ีสุด คือ เรื่องห้องให้ค าปรึกษา 
ด้านห้องสมุดมากที่สุด คือ เรื่องความทันสมัยของหนังสือ ด้านห้องกิจกรรมนักศึกษามากที่สุด คือ เรื่องจ านวน
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอ้ี Locker เป็นต้น ด้านห้องน้ า ห้องส้วมมากท่ีสุดคือ เรื่องความ
สะอาด ด้านโรงอาหารมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของบริเวณและที่นั่งรับประทานอาหารและการปูองกันมลพิษ
ต่าง ๆ เช่น ควัน เสียง ฝุุนละออง เป็นต้น ส่วนความต้องการให้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร      
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ด้านพื้นที่ระหว่างอาคารมากที่สุด คือ เรื่องหลังคากันแดดกันฝน ทางเดิน ด้านการจราจรภายในวิทยาเขตภาค
พายัพ มากที่สุด คือ เรื่องจ านวนพื้นที่จอดรถ ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์มากท่ีสุด คือ เรื่องการ
จัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสถานที่ออกก าลังกายมากที่สุด คือ เรื่องจ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการ
ออกก าลังกาย ส าหรับความต้องการให้มีการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั้งใน-นอกอาคาร
มากที่สุด คือ เรื่องจ านวนที่รองรับ (ถัง) ขยะทั้งภายในและภายนอกอาคาร ส่วนความต้องการให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ มากท่ีสุด คือ เรื่องตู้โทรศัพท์และความต้องการให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากท่ีสุด คือ การก าหนดเขตก่อสร้างเพ่ือปูองกันอันตรายและเสียง
รบกวนการเรียนการสอน ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม พบว่า นักศึกษา
ควรมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา โดยที่ทางสถาบันควรรับฟังข้อคิดเห็น           
ความต้องการของนักศึกษา มาใช้ในการวางแผนและก าหนดมาตรการต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางสถาบันอาจคัดเลือก
และแต่งตั้งตัวแทนนักศึกษาเข้าเป็นกรรมการร่วมการส ารวจความคิดเห็นหรือจัดให้เป็นหัวข้อหนึ่งของการ
ประชุมนิเทศนักศึกษา 
 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 เบเกอร์ (Baker, 1991 อ้างถึงใน เกสร  มาลา, 2550) ได้ศึกษาบริการด้านกิจการนักศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในวิทยาลัยชุมชนเวอร์จิเนีย พบว่า การบริการในด้านการรับนักศึกษา การให้ค าปรึกษา 
การช่วยเหลือทางเงิน การลงทะเบียนเพียงพอส าหรับความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และต้องการให้
ปรับปรุงในด้านบุคลากรของวิทยาลัย ธุรการ กิจกรรมนักศึกษา อาหารและบริการส่งเสริมการศึกษา 
โดยทั่วไปมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละบริการ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของบริการที่ศึกษา 
นักศึกษาเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนเวอร์จิเนียประเมินต่อไป ตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของบริการที่จัด
ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ 
 โบร์แมนและนอร์แมน (Borman and Norman, 1976 อ้างถึงในธนพร  ชุมวรฐายี, 2539 : 
14) ซึ่งท าการศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยไดโอวา พบว่า การให้บริการสาธารณะในภาครัฐบาลยัง
ความคล่องตัวน้อยกว่าการให้บริการสาธารณะในภาคเอกชนและไม่ควรจะมีลักษณะของงานแบบประจ า 
(Routine) อีกต่อไป คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ให้บริการนั้นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์การหรือหน่วยงาน
บรรลุเปูาหมายได้ โดยจะต้องมีการแก้ไขภาพพจน์ไม่ดีของการจ้างงานให้ดีขึ้นด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจ 
เริ่มแรกคือ จะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานในการสรรหาบุคคลเข้ามาท างาน  มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีสร้าง
ความกระตือรือร้นให้เกิดข้ึนในการท างานจะต้องมีการสร้างรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการ นันทนาการหรือด้านอนามัย ประเด็นส าคัญคือจะต้องท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจในงานที่ท าด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงระบบการ
บริการและระบบการเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพได้เช่นกัน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการให้บริการ พบว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นอยู่กับการให้บริการที่ต้องพร้อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการให้บริการที่ต้องรวดเร็ว สะดวกสบาย ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้สามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริการของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ที่มีต่อ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการต่อไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลังจากท่ีได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทท่ี 2 แล้ว ในบทนี้ 
จะได้กล่าวถึงวิธีด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการโดยมีล าดับในการน าเสนอดังนี้ 

 3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3   วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4   การรวบรวมข้อมูล 
 3.5   การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1   ประชากร 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดพื้นที่ศึกษาได้แก่  นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี (ป.ตรี, ป.โท  และ ป.เอก) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 16,135 คน ดังนี้คือ  
1. คณะครุศาสตร์   จ านวนนักศึกษา 1,331 คน  
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์   จ านวนนักศึกษา 1,085 คน  
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนนักศึกษา 2,536 คน  
4. คณะวิทยาการจัดการ   จ านวนนักศึกษา 3,721 คน  
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนนักศึกษา 3,586 คน  
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวนนักศึกษา 1,347 คน  
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จ านวนนักศึกษา 1,340 คน  
8. วิทยาลัยนานาชาติ   จ านวนนักศึกษา    421 คน  
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  จ านวนนักศึกษา    391  คน  
10. บัณฑิตวิทยาลัย   จ านวนนักศึกษา    377 คน  

 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี (ป.ตรี, ป.โท และป.เอก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา  จ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,879  คน โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการ
ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
เท่ากับร้อยละ  5(0.05) ดังนี้คือ 

1. คณะครุศาสตร์   จ านวนนักศึกษา  308 คน  
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์   จ านวนนักศึกษา  292 คน  
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนนักศึกษา  345 คน  
4. คณะวิทยาการจัดการ   จ านวนนักศึกษา  361 คน  
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5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนนักศึกษา  360 คน  
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวนนักศึกษา  308 คน  
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จ านวนนักศึกษา  308 คน  
8. วิทยาลัยนานาชาติ   จ านวนนักศึกษา  205 คน  
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  จ านวนนักศึกษา  198  คน  
10. บัณฑิตวิทยาลัย   จ านวนนักศึกษา  194 คน  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ( Questionnaires) ที่สร้างขึ้นตามแนววัตถุประสงค์
ของการวิจัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทั้ง 2 ด้าน 

ตอนที่ 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 การตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ ( Check list) ส าหรับการตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 2 ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า ( Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของ Likert โดย
ก าหนดการให้คะแนนระดับการวัดดังนี้ 
         คะแนน           ระดับความพึงพอใจ 

5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
 1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ในการก าหนดค่าคะแนน  ถ้าคะแนนระหว่าง 1.00-1.49  เท่ากับ ระดับต่ าที่สุดหรือน้อยที่สุด

หมายความว่าความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 2 ด้านในระดับต่ า
ที่สุดหรือน้อยที่สุด 

คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49  เท่ากับ  ระดับต่ าหรือน้อย  หมายความว่าความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 2 ด้านในระดับต่ าหรือน้อย 

คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49  เท่ากับ  ระดับปานกลาง  หมายความว่าความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 2 ด้านในระดับปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.49  เท่ากับ  ระดับสูงหรือมาก  หมายความว่าความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 2 ด้านในระดับสูงหรือมาก 

คะแนนระหว่าง 4.50 – 5.00  เท่ากับ  ระดับสูงที่สุดหรือมากที่สุด หมายความว่าความพึงพอใจที่มี
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 2 ด้านในระดับสูงที่สุดหรือมากที่สุด 

 
 
 
 

www.ssru.ac.th



37 

 

3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามมีข้ันตอนและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้  
3.3.1   ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าเพื่อทราบแนวทางและขอบเขตในการ

ออกแบบสอบถาม 
3.3.2    สร้างแบบสอบถามข้ึนที่ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังกล่าว 
3.3.3    น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  

3.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 

 3.4.1 ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการแบ่งแบบสอบถามใส่ซองเอกสารและน าแบบสอบถามแจกให้กับ
นักศึกษา แต่ละคณะ/วิทยาลัย เพ่ือช่วยตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้  
  3.4.2.1   ตรวจสอบแบบสอบถามที่ผ่านการกรอกครบถ้วน 
  3.4.2.2   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   
  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติและเสนอผลการศึกษา  อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติ  
ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 3.5.1 ร้อยละ 
3.5.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
3.5.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา” ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา  
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ตอนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ คณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้นปีที่ศึกษา ระดับการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ 
นักศึกษา บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1)  ชาย 927 34.50 65 33.50 
2)  หญิง 1,758 65.50 129 66.50 

รวม 2,685 100 194 100 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1,758 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.50  รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 927 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50  ส่วนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50  รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50  
 
 ตารางที่ 2 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามอายุ  
 

อายุ 
นักศึกษา บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1)  18 – 20 ปี 1,769 65.90 - - 
2)  21 – 23 ปี 916 34.10 65 33.50 
3)  24 ปีขึ้นไป - - 129 66.50 

รวม 2,685 100 194 100 
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  จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 – 20 
ปี มากท่ีสุด จ านวน 1,769 คน คิดเป็นร้อยละ 65.90 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 23 ปี จ านวน 916 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.10 ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ส าหรับบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
24 ปี ขึ้นไป จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 23 ปี จ านวน 33.50 ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุด 
 
 ตารางที่ 3 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย  
 

คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 
นักศึกษา บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1)  คณะครุศาสตร์ 308 11.50 - - 
2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 360 13.40 - - 
3)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 292 10.90 - - 
4)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 345 12.80 - - 
5)  คณะวิทยาการจัดการ 361 13.40 - - 
6)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 308 11.50 - - 
7)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 308 11.50 - - 
8)  วิทยาลัยนานาชาติ 205 7.60 - - 
9)  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 198 7.40 - - 
10) บัณฑิตวิทยาลัย - - 194 100 

รวม 2,685 100 194 100 
 
  จากตารางที่ 3  พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่คณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 360 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.40 และนักศึกษาคณะพยาบาลและสุขภาพ ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 198 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.40 ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 ตารางที่ 4 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา  

ชั้นปีที่ศึกษา 
นักศึกษา บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1)  ชั้นปีที่ 1 1,298 48.30 97 50 
2)  ชั้นปีที่ 2 1,141 42.50 60 30.90 
3)  ชั้นปีที่ 3 246 9.20 21 10.80 
4)  ชั้นปีที่ 4 - - 9 4.60 
5)  ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป - - 7 3.60 

รวม 2,685 100 194 100 
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  จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มาก
ที่สุด จ านวน 1,298 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมาคือ นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จ านวน 1,141 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 
ส่วนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาคือ นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 และนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป 
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 
 
 ตารางที่ 5 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา 
นักศึกษา บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1)  ปริญญาตรี 2,685 100 - - 
2)  ปริญญาโท - - 159 82.0 
3)  ปริญญาเอก - - 35 18.0 
4)  อ่ืน ๆ - - - - 

รวม 2,685 100 194 100 
 
  จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2,685 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ด้านการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นักศึกษา บัณฑิต 
x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 

1.1  หลักสูตรมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

4.23 0.612 มาก 4.26 0.581 มาก 

1.2  รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 4.18 0.621 มาก 4.15 0.591 มาก 
1.3  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

4.18 0.694 มาก 4.21 0.645 มาก 

1.4  กระบวนการเรียนการสอน
กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม 

4.21 0.698 มาก 4.21 0.669 มาก 

1.5  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไป
ทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยาย เป็นต้น 

4.26 0.673 มาก 4.25 0.683 มาก 

รวม 4.21 0.515 มาก 4.22 0.490 มาก 
 
  จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.21) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศนศึกษาหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น ( x = 4.26) 
รองลงมาคือ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ( x = 4.23) และในระดับมาก ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรและการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน ( x = 4.18)  
  บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้าน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับมาก โดยระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน ( x = 4.26) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน 
เช่น ไปทัศนศึกษาหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น ( x = 4.25) และในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร ( x = 4.15) 
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 ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านอาจารย์ผู้สอน 
 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา บัณฑิต 

x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 
2.1  ความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 

4.37 0.651 มาก 4.34 0.624 มาก 

2.2  การวางแผนและเตรียมการ
เรียนการสอน 

4.27 0.660 มาก 4.26 0.640 มาก 

2.3  ความสามารถในการอธิบายและ
ถ่ายทอดความรู้ 

4.29 0.658 มาก 4.29 0.627 มาก 

2.4  ด าเนินการเรียนการสอนตรง
ตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา 

4.31 0.593 มาก 4.27 0.585 มาก 

2.5  การวัดและประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา 

4.33 0.614 มาก 4.27 0.628 มาก 

2.6  คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์
ผู้สอน 

4.28 0.653 มาก 4.29 0.643 มาก 

2.7  การยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อวิจารณ์ของผู้เรียน 

4.23 0.643 มาก 4.24 0.642 มาก 

2.8  บุคลิกภาพเหมาะสมกับความ
เป็นครูและอาจารย์ 

4.29 0.647 มาก 4.27 0.668 มาก 

รวม 4.29 0.506 มาก 4.28 0.485 มาก 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.29) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา    
( x = 4.37) รองลงมาคือ การวัดและการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา ( x = 
4.33) และในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของ
ผู้เรียน ( x = 4.23)  
 บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้าน
อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.28) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดย
ระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ( x = 4.34) 
รองลงมาคือ ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ ( x = 4.29) และในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ( x = 4.24) 
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 ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
นักศึกษา บัณฑิต 

x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 
3.1  ความเพียงพอของอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

4.36 0.631 มาก 4.36 0.621 มาก 

3.2  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

4.33 0.610 มาก 4.28 0.600 มาก 

3.3  การใช้อุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า 

4.32 0.620 มาก 4.29 0.612 มาก 

3.4  สื่อ/เอกสารประกอบการเรียน
การสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.39 0.623 มาก 4.34 0.633 มาก 

รวม 4.34 0.543 มาก 4.32 0.521 มาก 
 
  จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.34) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือสื่อ/เอกสารการเรียนการสอนมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ( x = 4.39) รองลงมาคือความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.36) และใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ( x = 4.32) 
  บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้าน
สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 
4.36) รองลงมาคือ สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( x = 4.34) และใน
ระดับมากข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.28) 
 
 ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

ด้านสถานที่ส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษา บัณฑิต 
x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 

4.1  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
โดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การ
ถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) 

4.36 0.651 มาก 4.33 0.694 มาก 

4.2  สภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบ ร่มร่ืน เป็นต้น) 

4.34 0.691 มาก 4.30 0.694 มาก 

รวม 4.35 0.649 มาก 4.32 0.667 มาก 
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  จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.35) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) ( x = 4.36) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น) ( x = 4.34) 
  บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน
สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความ
สะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) ( x = 4.33) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม 
(เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น) ( x = 4.30) 
 

ด้านที่ 2  ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการด้านวิชาการ 

ด้านการให้บริการด้านวิชาการ 
นักศึกษา บัณฑิต 

x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 
1.1  ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด 

4.33 0.632 มาก 4.30 0.630 มาก 

1.2  ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด 

4.37 0.596 มาก 4.31 0.627 มาก 

1.3  ความหลากหลายในการค้นคว้าของ
หนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด 

4.32 0.564 มาก 4.29 0.676 มาก 

1.4  ความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด 

4.34 0.670 มาก 4.29 0.669 มาก 

1.5  ความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ใน
ห้องสมุด 

4.37 0.619 มาก 4.28 0.625 มาก 

1.6  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4.28 0.651 มาก 4.23 0.654 มาก 
1.7  ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ในห้องปฏิบัติการ 

4.29 0.618 มาก 4.22 0.642 มาก 

1.8  ความทันสมัยของอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

4.23 0.658 มาก 4.20 0.710 มาก 

1.9  การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

4.29 0.654 มาก 4.24 0.704 มาก 

1.10 การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.31 0.658 มาก 4.30 0.678 มาก 

1.11 การให้บริการทางวิชาการ/การจัด
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/การจัดอบรม
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน 

4.33 0.645 มาก 4.29 0.669 มาก 

รวม 4.31 0.511 มาก 4.27 0.509 มาก 
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  จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความทันสมัยของ
หนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด และความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุด ( x = 4.37) 
รองลงมาคือ ความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.34) และในระดับมากข้อที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.23) 
  บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้าน
การให้บริการด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มาก โดยในข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด  
( x = 4.31) รองลงมาคือ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด และการให้ค าแนะน า/
ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( x = 4.30) และในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.20) 
 
 ตารางที่ 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป 

ด้านการให้บริการทั่วไป 
นักศึกษา บัณฑิต 

x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 
2.1  การมีทุน/กองทุนสนับสนุน
การศึกษา 

4.36 0.673 มาก 4.39 0.668 มาก 

2.2  การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต
นักศึกษา 

4.24 0.646 มาก 4.30 0.638 มาก 

2.3  การให้บริการด้านระบบงาน
ทะเบียน 

4.29 0.630 มาก 4.29 0.643 มาก 

2.4  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 4.33 0.646 มาก 4.28 0.657 มาก 
2.5  การควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม 

4.34 0.579 มาก 4.34 0.609 มาก 

2.6  การให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
นิสิตนักศึกษา 

4.33 0.625 มาก 4.29 0.610 มาก 

2.7  การรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณสถาบัน 

4.29 0.623 มาก 4.26 0.626 มาก 

2.8  จุดให้บริการ One Stop Service 4.35 0.659 มาก 4.27 0.670 มาก 
2.9  การดูแลและรักษาระบบ
สาธารณูปโภคภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย 

4.36 0.631 มาก 4.31 0.627 มาก 

2.10 ผลของการให้บริการโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 

4.35 0.649 มาก 4.29 0.667 มาก 

รวม 4.32 0.486 มาก 4.30 0.484 มาก 
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  จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.32) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีกองทุน/กองทุน
สนับสนุนการศึกษาและการดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ( x = 4.36) 
รองลงมาคือ จุดให้บริการ One Stop Service และผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย ( x = 4.35) 
และในระดับมาก ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา ( x = 
4.24) 
  บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้าน
การให้บริการทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา ( x = 4.39) รองลงมาคือ การ
ควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ( x = 4.34) และในระดับมาก ข้อที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน ( x = 4.26) 
 
 ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) บัณฑิต 
x  S.D. แปลความ 

3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยในสาขา 

4.27 0.775 มาก 

3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ให้เวลาในการอ่าน
และให้ค าปรึกษางานวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

4.30 0.638 มาก 

3.3  ความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษา 4.29 0.643 มาก 
3.4  ความชัดเจนในการให้ค าแนะน า 3.80 0.877 มาก 
3.5  การติดตามวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.34 0.609 มาก 

รวม 4.20 0.493 มาก 
 
  จากตารางที่ 12 พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.20) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การติดตาม
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( x = 4.34) รองลงมาคือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาค
นิพนธ์ให้เวลาในการอ่านและให้ค าปรึกษางานวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ( x = 4.30) และใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนในการให้ค าแนะน า ( x = 4.38) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และเพ่ือ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี (ป.ตรี, ป.โท และ    
ป.เอก) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยแยก
เป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 2,685 และ ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 194 คน รวมทั้งสิ้น 2,879 คน โดยใช้
สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5(0.05) 

  เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ( Questionnaires) ที่สร้าง
ขึ้นตามแนววัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้  

1. สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา  จ าแนกตามเพศ อายุ คณะ/วิทยาลัย/

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้นปีที่ศึกษา ระดับการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
   นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1,758 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.50 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 927 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 นักศึกษามีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จ านวน 1,769 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.90 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 21 – 23 ปี จ านวน 916 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 24 ปีขึ้นไป จ านวน 129 คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง    
21 – 23 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50   นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่คณะวิทยาการ
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จัดการ จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 360 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 และนักศึกษาคณะพยาบาลและสุขภาพ ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 1,298 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.30 รองลงมาคือ นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จ านวน 1,141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 ส่วนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 และนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2,685 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
159 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

สวนสุนันทา ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และ ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย  
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
2.1.1ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

   นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.21) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศนศึกษาหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น ( x = 4.26) รองลงมา
คือ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ( x = 4.23) และในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรและการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน ( x = 4.18)  

บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทาด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักสูตรมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ( x = 4.26) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศนศึกษาหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น ( x = 4.25) และ       
ในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร ( x = 4.15) 

2.1.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนสุนันทาด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.29) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา           
( x = 4.37) รองลงมาคือ การวัดและการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา             
( x = 4.33) และในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์
ของผู้เรียน ( x = 4.23)  
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   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทาด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.28) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา              
( x = 4.34) รองลงมาคือ ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ ( x = 4.29) และในระดับมากข้อที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ( x = 4.24) 

2.1.3 ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนสุนันทาด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.34) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือสื่อ/เอกสารการเรียนการสอนมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ( x = 4.39) รองลงมาคือความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.36) และในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ( x = 4.32) 
   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทาด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียน
การสอน ( x = 4.36) รองลงมาคือ สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย          
( x = 4.34) และในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน   
( x = 4.28) 

2.1.4 ด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนสุนันทาด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.35) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) ( x = 4.36) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น) ( x = 4.34) 
   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
โดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) ( x = 4.33) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น) ( x = 4.30) 

2.2 ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
2.2.1 ด้านการให้บริการด้านวิชาการ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนสุนันทา ด้านการให้บริการด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด และความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุด ( x = 4.37) รองลงมาคือ ความเพียงพอ
ของสื่อ อุปกรณ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.34) และในระดับมากข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.23) 

บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทาด้านการให้บริการด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
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พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.31) รองลงมาคือ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของ
ห้องสมุด และการให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( x = 4.30) และในระดับมากข้อที่มี        
ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.20) 

2.2.2 ด้านการให้บริการทั่วไป 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีกองทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษาและ     
การดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ( x = 4.36) รองลงมาคือ จุดให้บริการ 
One Stop Service และผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย ( x = 4.35) และในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา ( x = 4.24) 
   บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนันทาด้านการให้บริการทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา ( x = 4.39) 
รองลงมาคือ การควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ( x = 4.34) และในระดับมาก   
ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน ( x = 4.26) 

2.2.3 ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 
บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนสุนันทาด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การติดตาม
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( x = 4.34) รองลงมาคือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์      
ภาคนิพนธ์ให้เวลาในการอ่านและให้ค าปรึกษางานวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ( x = 4.30) และ       
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนในการให้ค าแนะน า ( x = 4.38) 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนันทา พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน  ด้านสถานที่
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ด้านที่ 2  ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ ด้านการให้บริการด้าน
วิชาการ ด้านการให้บริการทั่วไป  และ ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น)  ทั้งนักศึกษา
และบัณฑิตมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันออกไป  
ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
1.1 ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  พบว่า นักศึกษาและ บัณฑิตส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ มหาวิทยาลัยได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีบทบาท
ในการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ จริง  มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง      
มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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1.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  กล่าวคือ นักศึกษา
และบัณฑิตได้รับการบริการด้าน อาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 
ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและอาจารย์ คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน         
การด าเนินการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา การวางแผนและเตรียมการเรียน
การสอน และการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน  
   1. 3 ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมี ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมี การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้ อย่างคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 

1.4 ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด แสง      
การถ่ายเทอากาศ และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  

2. ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
2.1 ด้านการให้บริการด้านวิชาการ  พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านการให้บริการด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  กล่าวคือ  ในปัจจุบันห้องสมุดได้มีการปรับปรุงการให้บริการและมีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม 
ประกอบกับปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดเป็นส าคัญ         
แต่อย่างไรก็ตามการให้บริการที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นการให้บริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา สร้างความ   
พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการอย่างทั่วถึงและตลอดเวลา นอกจากนี้ยังควรจัดหาหนังสือ ต ารา เอกสารต่างๆ ให้
เพียงพอและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้าใช้ในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก 
ท าให้การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันของนักศึกษาต้องทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
การบริการที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibility) ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ การจัดสถานที่
ให้บริการ สวยงาม สะอาด นอกจากนี้การบริการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความส าเร็จ ก็คือ บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติส าคัญต่างๆ เช่น มีความสม่ าเสมอ สุภาพอ่อนโยน เต็มใจที่จะ
ให้บริการ มีความพร้อมที่จะให้บริการและเสียสละเวลาหรืออุทิศเวลาให้ผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ 
พร้อมทั้งนี้ควรให้ความสนใจต่อผู้ให้บริการ อ านวยความสะดวกในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ       
ให้ทันสมัยอยู่เสมอและผู้ให้บริการที่ดีต้องมีการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย 

2.2 ด้านการให้บริการทั่วไป  พบว่า นักศึกษาและบัณฑิต ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และมีกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกปี  มีการควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม       
มีการดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ผลของการให้บริการโดยรวมของ
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มหาวิทยาลัย การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา จุดให้บริการ One Stop Service การให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัย การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา อีกท้ัง
ยังมกีารรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบันอีกด้วย  

2.3 ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น)  พบว่า บัณฑิต      
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
(เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  กล่าวคือ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก คือ การติดตามวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษา รองลงมาคือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ให้เวลาในการอ่านและให้ค าปรึกษางานวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนในการให้ค าแนะน า 
 
5.3  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสวนสุนันทา สรุปได้ดังนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตร
ควรมีความทันสมัยและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุด 
  2.  ด้านอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นว่า อาจารย์ผู้สอน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ    
มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 
  3.  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัย ยังมี อุปกรณ/์สื่อใน
การเรียนการสอนไมเ่พียงพอกับความต้องการและจ านวนของผู้เรียนอยู่ 
  4.  ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 
มีความคิดเห็นว่า ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก บรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยร่มรื่นน่าเรียน  แต่ความสะอาด กลิ่น และความลื่นของพ้ืนห้องน้ า ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ใช้ใน
ห้องน้ ามากข้ึน เช่น กระดาษช าระ ผ้าเช็ดมือ สบู่ล้างมือ จ านวนห้องน้ ามีน้อยเกินไป ควรเพิ่มสถานที่นั่งและ   
ที่พัก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ควรปลูกต้นไม้และดอกไม้ ห้องเรียนมีโต๊ะ เก้าอ้ี 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อม ควรเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอ เมื่อถังขยะเต็มแล้วไม่ควรปล่อยให้ขยะล้นถัง  
  5.  ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) มีความคิดเห็นว่า เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์การใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เช่น หูฟัง และเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่
ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 
  6.  ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) มีความเห็นว่า
ทางมหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้ทั่วถึง  
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้น ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีดังนี้ 
  1. ศึกษาความต้องการของนักศึกษาและบัณฑิตท่ีมีต่อ การบริหารงานของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการจัดบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น  
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2. ศึกษาปัญหาของนักศึกษาและบัณฑิตท่ีมีต่อการ บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้งานบริหารต่างๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สวนสุนันทา 
 ตอนที่ 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ท าเครื่องหมาย  และหรือเติมข้อความในช่องท่ีก าหนดให้ และโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
ข้อมูลทั้งหมดจะวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา (กรุณาตอบทุกข้อ) 
1. เพศ 

 1) ชาย   2) หญิง 
2. อายุ 
  1) 18 - 20 ปี  2) 21 – 23 ปี  3) 24 ปีขึ้นไป 
3. คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 

 1) คณะครุศาสตร์    2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 3) คณะศิลปกรรมศาสตร์   4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 5) คณะวิทยาการจัดการ   6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  8) วิทยาลัยนานาชาติ    
 9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   10) บัณฑิตวิทยาลัย 

4. ชั้นปีที่ศึกษา 
 1) ชั้นปีที่ 1    2) ชั้นปีที่ 2   3) ชั้นปีที่ 3   
 4) ชั้นปีที่ 4   4) ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป 

5. ระดับการศึกษา 
 1) ปริญญาตรี  2) ปริญญาโท  
 3) ปริญญาเอก  4) อ่ืนๆ ................................................. 
 

 

มีต่อหน้าต่อไป  
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หน้า 2 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา  
ท่านคิดว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากน้อยเพียงใด

ในประเด็นต่อไปนี้ (ท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจ) 

ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย      
1. ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน      
1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 

     

1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร      
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการอสน      
1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม 

     

1.5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน 
เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 

     

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน      
2.1 ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาวิชา       
2.2 การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน      
2.3 ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู ้      
2.4 ด าเนินการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา 

     

2.5 การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาวิชา 

     

2.6 คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน      
2.7 การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน      
2.8 บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู และอาจารย ์      
3. ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน      
3.1 ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน      
3.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน      
3.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า      
3.4 สื่อ/เอกสาร ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     

4. สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน      
4.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) 

     

4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น) 

     

 
มีต่อหน้าต่อไป  
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หน้า 3 
 

ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย      
1. ด้านการให้บริการด้านวิชาการ      
1.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของ
ห้องสมุด 

     

1.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด      
1.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
ให้บริการของห้องสมุด 

     

1.4 ความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ที่ให้บริการของห้องสมุด      
1.5 ความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุด      
1.6 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด      
1.7 ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ      
1.8 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ      
1.9 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ      
1.10 การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา      
1.11 การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ/การจัดอบรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน 

     

2. ด้านการให้บริการทั่วไป      
2.1 การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา      
2.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา      
2.3 การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน      
2.4 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย      
2.5 การควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม 

     

2.6 การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา      
2.7 การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน      
2.8 จุดให้บริการ One Stop Service      
2.9 การดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย 

     

2.10 ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย      
3. ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (เฉพาะบัณฑิตศึกษาเท่านั้น)      
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยในสาขา 

     

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ให้เวลาในการอ่าน
และให้ค าปรึกษางานวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ 

     

3.3 ความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษา      
3.4 ความชัดเจนในการให้ค าแนะน า      
3.5 การติดตามวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษา      
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มีต่อหน้าต่อไป  
หน้า 4 

 
ตอนที่ 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)         นางสาวบัญนษร  สันฐาน   
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss.Bannasorn  Santhan 
 2. ต าแหน่งปัจจุบัน         นักวิชาการศึกษา 
 3. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร 
  สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ท างาน 02-160-1438 ต่อ 25 โทรสาร 02-160-1440  
โทรศัพท์มือถือ 081 849 2086  

  อีเมลล์ banny_sa@hotmail.com  
 4. ประวัติการศึกษา  
ปีท่ีจบ 

การศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2547 
 
2554 
 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
ก าลังศึกษา 

ครุศาสตร
บัณฑิต 
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

สังคมศึกษา 
 
การแนะแนวและ
การปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 

ไทย 
 
ไทย 

 
 5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 - 

_________________________________ 
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