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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม                      

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในคร้ังน้ีใช คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Percentage) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) และ t-test independent ผลการวิจัยพบวา 

ความคิดเห็นที่มีตอผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอสํานักบริการ  ทั้งหมด 3 ดาน ดานที่

มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานัก

บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 รองลงมา ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21  และ         

ดานที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด คือดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ตามลําดับ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  กรมสามัญศึกษาไดใหความสําคัญของการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมของผูเรียน ซึ่งจะตอง

ควบคูไปดวยกันกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะถาจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนได

เหมาะสมจะสนับสนุนและสงเสริมใหการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา เปนไปได

ดวยดี มีองคประกอบหลายประการที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอน (กรมสามัญศึกษา.2539:9-10) 

กระบวนการเรียนรูในระบบการศึกษาที่พึงประสงคจะตองมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอกใหสนับสนุนผูเรียนทุกคนไดพัฒนาตามศักยภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายจาก

ปญหาจริงประสบการณจริงตามธรรมชาติ เชื่อมโยงศาสตรตางๆที่ไดศึกษาเลาเรียนสูการปฏิบัติจริงในชีวิต

ซึ่งจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดใครครวญ ไดศึกษาแสวงหาความรูความจริงไดดวยตนเอง ไดตัดสินใจ

และแกปญหาอยางฉลาดรวมทั้งไดรวมงานกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม 

(กระทรวงศึกษาธิการ.2539:1)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนํา มีการจัดการศึกษาดาน

อาชีวศึกษาที่เนนดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสามารถ

สรางงานไดอยางมีคุณคา  เปนแหลงองคความรูดานวิชาชีพ ที่ใหการบริการวิชาการตรงความตองการของ

ชุมชน และสังคม สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และรักษาสิ่งแวดลอมบริหารจัดการโดยใชหลัก            

ธรรมาภิบาลและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับบุคลากรในองคกร วิทยาลัยฯไดมีพัฒนาอยางตอเน่ืองทั้ง

ดานปริมาณและคุณภาพ โดยจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในยุคปจจุบัน ถือวาเปน

สิ่งความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา สิ่งแวดลอมตางๆมีอิทธิพลตอ

การจัดการเรียนการสอนและสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร การจัด

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะสามารถปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ใชชีวิตอยางมีความสุข

สามารถจําแบบอยางสภาพแวดลอมที่ดีภายในวิทยาลัยฯจัดขึ้น สามารถนําไปเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

โดยเฉพาะอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นเชน บริเวณที่ต้ังอาคารเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑฯลฯ ที่สงผลใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยมีประเด็นที่ศึกษาคือ ดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานัก

บริการ ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน และดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ เพื่อทราบถึงขอมูลสารสนเทศ

ภายในวิทยาลัยฯที่สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงของระบบการจัดการดานตางๆ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยสามารถดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะหใหเปนผลสําเร็จบรรลุไดดังวัตถุประสงค 

ที่ต้ังไวจึงกําหนดขอบเขตการวิจัยคร้ังน้ี 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ             

จํานวน 736 คน โดยใชการสุมอยางงาย   

  ตัวแปรท่ีใชศึกษา   

ตัวแปรตน ประกอบดวย  

ปจจัยสวนบุคคล 

1.  เพศ   

2.  ระดับชั้น  

ตัวแปรตาม คือ  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการ ดานตางๆไดแก  
1. ดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานักบริการ  
2. ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน  
3. ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 จนถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

รวมเปนระยะเวลา 10 เดือน 

พื้นที่ในการเก็บขอมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

2. ไดทราบถึงขอมูลสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุงของระบบ        

การจัดการดานตางๆ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                               ตัวแปรตน                                    ตัวแปรตาม 

 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- ระดับชั้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา

คนควา เอกสาร ตํารา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการศึกษาคนควา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความความคิดเห็น 

สวนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

สวนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ความหมายของความคิดเห็น 

ไดมีผูใหความหมายของความคิดเห็น ดังตอไปน้ี 

กูด (Good, 1959, p. 376) ใหความหมายของความคิดเห็นไว ไดแก 

1. ความหมายท่ัวไป หมายถึง ความเชื่อ ความเห็น ขอพิจารณา ความรูสึก หรือทัศนะที่ยัง

ไมไดรับการพิสูจนอยางแนนอน และยังขาดนํ้าหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห หรือกลาวกวาง ๆ 

ไดวา มีความเปนไปไดมากกวาความรู 

2. ความเหมายเฉพาะ  หมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยอยางมีแบบแผนจาก

แหลงขอมูลหรือบุคคลที่เชื่อถือได 

ความคิดเห็นสาธารณะ หมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยรวม ๆ ของกลุมคนในสังคมที่

เกี่ยวของกับความเชื่อ หรือขอเท็จจริง 

แคทซ (Katz, 1961, p. 343อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526, หนา 2) ใหความหมายวา 

ทัศนคติ หมายถึง สวนประกอบสองสวน คือ ความรูสึกในการที่จะชอบหรือไมชอบ  

ความรู หรือความเชื่อ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธของสิ่งหน่ึงที่มีตอสิ่งอ่ืน ๆ 

 โคลาซา (Kolasa, 1969, p. 386) ใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของ 

บุคคลในการพิจารณาขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง หรือการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับสิ่งใด 

สิ่งหน่ึงจากเหตุการณแวดลอม (Circumstances) 

สุโท เจริญสุข (2525 อางถึงใน สุทธิการต ชูทอง, 2551, หนา 6) ความคิดเห็นเปนสภาพ

ความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อันเปนผลใหบุคคลมี

ความคิดตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะที่ชอบ ไมชอบ หรือเฉย ๆ 
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หนา 3) ใหความหมายทัศนคติวา หมายถึง ความคิดเห็น ซึ่งมี

อารมณเปนสวนประกอบ เปนสวนที่พรอมจะปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 

ระวีวรรณ สวนจันทร (2538, หนา 18) ไดใหคํานิยามวา เปนการแสดงออกถึงเร่ืองหน่ึง

เร่ืองใดโดยเฉพาะโดยใชสติปญญา ประสบการณจากการเรียนรูการศึกษา ประกอบกับความคิดเห็น

น้ีอาจเปนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงที่เห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ไดความคิดเห็นน้ี อาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

เฮอล็อค (Hurlock, 1995อางถึงใน เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ, 2550, หนา 8) ไดใหคํานิยามวา

ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกสิ่งหน่ึงสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมไดอยูบน

ความแนนอนหรือความจริง แตขึ้นอยูกับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการแสดง

เหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นน้ัน ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปล

ความหมายของขอเท็จจริง ขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พื้นความรู ประสบการณ 

ในการทํางาน สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบที่สําคัญ การแสดงความคิดเห็น

อาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได 

พจนานุกรรมราชบัณฑิตยสถาน (2539, หนา 174 -178) ไดใหความหมายของคําวา “ความ” 

ที่เปนคํานําหนากิริยาหรือคําวิเศษ เพื่อแสดงภาพและใหความหมายของ “คิดเห็น” วาเปนคํากิริยาที่

แปลวาเขาใจ ดังน้ัน “ความคิดเห็น” จึงมีความหมายรวมวา เปนการแสดงภาพของความเขาใจ 

1. ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัย

หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป 

2. ทัศนะหรือประมาณการเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง 

3. คําแถลงที่ยอมรับนับถือกันวาเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอปญหาที่มีผูนํามาขอปรึกษาคําวา 

“ความคิดเห็น” มีความหมายใกลเคียงกับคําวาเจตคติ ซึ่งมีคําอธิบายไววา แนวโนมบุคคลไดรับมา

หรือเรียนรูมา และกลายเปนแบบอยางในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเปนปฏิปกษตอบางสิ่ง

บางอยางหรือตอบุคคลบางคน 

เสกสรร วัฒนพงษ (2542, หนา8) สรุปไดวาความคิดเห็น หมายถึงการแสดงออกถึงความ

เชื่อ ทัศนะการวินิจฉัยการพิจารณาหรือการประเมินผลอยางมีรูปแบบ โดยไดรับอิทธิพลมาจาก

ทัศนคติและขอเท็จจริงความรูที่มีอยูของผูแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งขึ้นอยูกับ

สถานการณและสภาพแวดลอมตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นอาจจะแสดงออกโดยการพูด หรือ               

การเขียนก็ได 

เวบสเตอร (Webster, 1999, p. 385) ไดใหคํานิยามไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออก

ของการตัดสินใจหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใด เปนการประเมินสถานการณหรือ 

ประเมินคาตามความเชื่อหรือความรูสึก โดยความเชื่อน้ันมีนํ้าหนักมากกวาความประทับใจแตนอย 

กวาความรูสึกอันแทจริง 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 

จําเรียง ภาวิจิตร (2536, หนา 248 -249) ไดกลาววา สาธารณมติหรือมติมหาชน หมายถึง

ทัศนะ ความรูสึก และความคิดเห็นของประชากรกลุมตาง ๆ เฉพาะกลุม เกี่ยวของกับประเด็น             

ความสนใจหรือปญหาประเด็นใดประเด็นหน่ึงชั่วระยะเวลาหน่ึงสาธารณมติประเด็นใด ๆ ก็ตาม

ไมไดหมายความวาจะตองเปนมติหรือความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดในประเทศ แตเปน              

ความคิดเห็นของประชากรสวนใหญซึ่งเปนผลมาจากสิ่งที่ยังตกลงกันไมได จําเปนตองมี                  

การถกเถียงหาเหตุผลมาอภิปรายกัน ใหเห็นทั้งขอดีและขอเสียในที่สุดเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 

เปนมติออกมา คุณภาพของมติมหาชน หรือสาธารณมติขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ ประเด็นดังน้ี 

1. การอภิปรายของสาธารณชน ซึ่งตองมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพและสามารถ

เปลี่ยนมติไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงก็ได 

2. มีขาวสารและขอมูลที่เพียงพอ 

3. มีเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก 

4. คุณภาพของภาวะความเปนผูนําตองดีเพราะความคิดเห็นของผูนําและผูเชี่ยวชาญจะ         

มีอิทธิพลตอสาธารณมติ 

5. กลุมกดดันจะแสวงหาผลประโยชนหรือขอไดเปรียบจากความสนับสนุนของผูมีอํานาจ 

ในสังคม 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ความหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 การบริหาร (Administration) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ไดแก  

ฮารอรดดีคูลย (Harold D.Koontz, 1972) ไดใหความหมายวาการบริหาร หมายถึง การ

ทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน  

เออเนสยเดลล (Ernest Dale, 1973 : 4) ไดใหความหมายของการบริหารวา เปน

กระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากรตางๆเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา    

นิวตแมน และ ซัมเมอร ( Newman and Summer, 1964 : 9 ) ยังไดเสนอแนะวาการบริหาร

เปนกระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

และกิจกรรมตางๆ น้ันมักจะเกี่ยวของกับการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 

การจัดการ (Management) คือ การทําใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทํางานรวมกันเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงครวมกันขององคกร การจัดการประกอบดวยการวางแผน การจัดการองคกร การ

สรรบุคลากร การนําหรือการสั่งการ และการควบคุมองคกรหรือความพยายามที่จะบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบดวยการใชงานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังชวยการบริหารใหกับ
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องคกรตางๆให เจริญรุง เ รือง  มีขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตาง ๆ สําเ ร็จลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ (Robbins and DeCenzo, 2004; 

Certo, 2003) 

การบริหารจัดการ คือ การบริหารหรือการจัดการ เปนศาสตรแขนงหน่ึงที่มีความสําคัญ

และจําเปนตอการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร(Administration) นิยมใช

ในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใชในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง 

The Encyclopedia  Americana ไดขยายความวา การบริหารและการจัดการใชทดแทนกันได คําวา 

“การบริหาร” เปนการจัดการงานบริหารระดับสูง สวน “การจัดการ” เปนศิลปะของการประสาน

องคประกอบหรือปจจัยการผลิตเพื่อมุงความสําเร็จตามเปาหมายขององคการเปนความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคโดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเคร่ืองจักร สําหรับคําวา การบริหารจัดการ Lunenburg & 

Ornstein (1996, อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2546 : 69) ไดกลาวถึง

ความแตกตางระหวางคําดังกลาวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management)วาการ

บริหารจัดการจะใหความสนใจประเด็นที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดโครงสรางองคการ โดยภาพรวม 

ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตรจะสนใจการจัดการกับงานและคนงาน  ซึ่งอาจสรุปไดวาผูที่ใช

ในความหมายแตกตางกัน สวนใหญจะเห็นวา คําวา  การบริหาร  ครอบคลุมภาพรวมขององคการ

ในขณะที่การจัดการมุงไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพื่อใหบรรลุจุดหมาย และคําวา “การบริหาร” 

ในที่น้ีจะใชในความหมายวา เปนความพยายามใชศาสตรและศิลปจูงใจผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอก

องคการใหรวมมือรวมใจดําเนินกิจกรรม เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

สรุปไดวา การบริหาร( Administration) และ การจัดการ( Management) มีความหมาย

เหมือนกัน ใชแทนกันได และมักจะใชรวมกันคือ “การบริหารจัดการ” แตอาจมีการนําไปใชใน

ลักษณะที่แตกตางกันในแตละองคกร ไดแก การบริหาร( Administration) มักจะเปนเร่ืองการ

กําหนดนโยบาย นิยมนําไปใชในการบริหารองคกรของทางราชการหรือองคกรที่ไมมุงหวังผลกําไร 

(Schermerhorn, 1999, p.G-2  อางถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ) สวนการจัดการ( Management) เปน

เร่ืองของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ นิยมใชในการบริหารองคกรทางธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อมุงแสวงหากําไร หรือกําไรสูงสุด (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ) 

ความหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษา  วีรชัย วรรณศรี(2545) การบริหาร

สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการตางๆในการดาเนินงานของกลุมบุคคล เพื่อใหบริการทาง

การศึกษาแกสมาชิก ในสังคมใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว วิโรจน สารัตนะ (2546) กลาววา 

การการบริหารเปนกระบวนการ ดาเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคกร โดยอาศัยหนาที่

ทางการ บริหารที่สําคัญประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การนา 
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(Leading) และการควบคุม(Controlling) เฉลิมชัย สมทา (2547) กลาววาการบริหารโรงเรียนเปน

กิจกรรมทาง การศึกษาที่จะตองทาอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา หลักการบริหารงาน

บุคคล สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545) ใหแนวคิดใน การบริหารและการ

จัดการที่ดีเพื่อมาปรับใชในบริบทขององคกรทางการศึกษา ในประเด็นดังน้ี  

1. การกําหนดจุดหมาย ผลที่คาดหวัง หรือภาพความสําเร็จของการบริหาร และการจัดการ

ที่ดี (Goal / Expected / Output)  

2. กระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี (Process)  

3. ทรัพยากรในการบริหารจัดการที่ดี (Input / Resource)  

4. ระบบควบคุม (Feedback / Control System)  

5. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารและการจัดการที่ดี 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษาที่นักวิชาการใหไว

ดังกลาวผูวิจัยไดสังเคราะหและสรุปวา การดําเนินงานขององคกรทางการศึกษาที่ตองมีคนต้ังแต 2 

คนขึ้นไป รวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยนําปจจัยทางการบริหารจัดการ 

ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการ มาใชอยางเปนกระบวนการโดยผาน

หนาที่หลัก คือ การวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนําและการควบคุมใหการทํางานบรรลุ

เปาหมายรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ

ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีการวิจัยคร้ังน้ี             

มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัย

เกี่ยวกับการบริการกับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี3) เพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 10,283 คน (แหลงขอมูล : 

สํานักสงเสริมและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอมูลวันที่ 13 กันยายน 

2558) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีจํานวน 400 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage Sampling) ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973 : 887, อางถึงใน

ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550: 135) โดยมีความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความความเคลื่อนเทากับ 0.05 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย (x�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  

1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการบริหารดําเนินงาน (x�= 3.59) รองลงมาคือดานการ

ดําเนินการ (x�= 3.58) และดานเทคโนโลยี (x�= 3.57) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดาน

ลักษณะการใหบริการ (x�= 3.57)  

2. ปจจัยเกี่ยวกับการบริการไดแก บุคลิกภาพของเจาหนาที่ (X1) (r1 = 0.242**) ระบบการ

บริการ (X2) (r2=0.139**) สภาพแวดลอม (X3) (r3=0.163**) คุณภาพการใหบริการ (X4)(r4 

=0.176**) ระยะเวลาบริการ (X5) (r5=0.196**) และความสะดวกในการบริการ (X6) (r6 =0.196**) 

มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ ของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ตัวแปรที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี 1 ตัว คือ ปจจัยดานบุคลิกภาพของ

เจาหนาที่ (X1) (β= 0.242) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .367 โดยปจจัยดาน

บุคลิกภาพของเจาหนาที่ สามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดรอยละ

5.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ 0.619  

 



9 

 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยเร่ือง สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควา โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ             

จํานวน 736 คน โดยใชการสุมอยางงาย   

   

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม  

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย                     

พณิชยการ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  จํานวน 1 ฉบับ  

มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 

 1. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารการวัดและประเมินผลตาง ๆ  

 2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ มีขอคําถามจํานวน 15 ขอ จําแนกเปน 3 ดาน โดยกําหนดคาระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นแต

ละชวงคะแนนและความหมาย ดังน้ี 

  ระดับ 5      หมายถึง  เห็นดวย/พึงพอใจมากที่สุด                   

  ระดับ 4      หมายถึง  เห็นดวย/พึงพอใจมาก                    

  ระดับ 3      หมายถึง       เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง  

  ระดับ 2      หมายถึง       เห็นดวย/พึงพอใจนอย                          

  ระดับ 1      หมายถึง  เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 
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สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยใชเกณฑบอกระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

John.W. Best โดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ ดังน้ี 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00    หมายถึง  ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจนอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง    ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด 

3. นําแบบสอบถามที่สรางแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยตรวจสอบ คือ อาจารยกันตชาติ เมธาโชติ

มณีกุล (หัวหนาศูนยวิจัย) 

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริงกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 736 คน 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย            

พณิชยการ โดยเก็บรวบรวมนักศึกษาศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562             

โดยใชแบบสอบถามในการประเมินผล ระดับความความคิดเห็น ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน736

ฉบับ จาก 736 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัย เร่ือง สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ โดยใชรอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Percentage)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

5. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีใชการหาคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Percentage)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

1. คารอยละ           

   สูตร  P =        

   เมื่อ  P แทน คารอยละ     

     f แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

     n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด  
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2. คาเฉลี่ย   

     สูตร  
N

X
X

∑=   

                      เมื่อ  =      X   คาเฉลี่ยของคะแนน 

        =∑ X   ผลรวมของคะแนน 

       =      N   จํานวน 

 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

     สูตร   
( )

( )1
S.D.

22

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

 

     เมื่อ  =S.D.   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       =∑ )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบดวยคะแนนเฉลี่ย 

      =      N   จํานวน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยี          

อรรถวิทยพณิชยการ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมซึ่งไดกระจายแบบสอบถามใหกลุม

ตัวอยาง จํานวน 736 คน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย           

พณิชยการ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ระดับชั้น ศึกษาในรอบ และสาขาวิชา 

ตอนท่ี 1 ขอมูลของนักศึกษา 

1.1 เพศ ความถี่ รอยละ 

    ชาย 291 39.5 

    หญิง 445 60.5 

 

1.2 ระดับชั้น ความถี่ รอยละ 

    ปวช.1 92 12.5 

    ปวช.2 169 23.0 

    ปวช.3 165 22.4 

    ปวส.1 194 26.4 

    ปวส.2 116 15.8 

 

1.3 ศึกษาในรอบ ความถี่ รอยละ 

    เชา 560 76.1 

    บาย 14 1.9 

    บาย* 162 22.0 
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1.4 สาขาวิชา ความถี่ รอยละ 

    การบัญชี 135 18.3 

    การตลาด 192 26.1 

    คอมพิวเตอรธุรกิจ 242 32.9 

    การจัดการโลจิสติกส 123 16.7 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 3.9 

    คอมพิวเตอรกราฟก 10 1.4 

    English Program 5 0.7 

 

ตอนท่ี 2 : ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น/ 

พึงพอใจ 

1. ดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานักบริการ 

1 แสดงกิริยามารยาทสุภาพและออนโยน พึงพอใจมาก 

( x =4.30, SD=0.69) 

2 มีความสนใจ เต็มใจ เอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ พึงพอใจมาก 

( x =4.29, SD=0.72) 

3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมและออนโยน พึงพอใจมาก 

 ( x =4.27, SD=0.74) 

2. ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน 

1 สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ เหมาะกับการเรียนรู พึงพอใจมาก 

 ( x =4.25, SD=0.69) 

2 ความสะอาดของบริเวณโรงอาหาร พึงพอใจมาก 

( x =4.23, SD=0.73) 

3 ความสะอาดของหองเรียน อาคารเรียนและหองปฏิบัติการ พึงพอใจมาก 

 ( x =4.21, SD=0.73) 

4 สถานที่ภายในหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสะอาดเรียบรอยและจัด

ไดอยางเหมาะสม 

พึงพอใจมาก 

 ( x =4.20, SD=0.74) 

5 ความสะอาดของหองนํ้าภายในวิทยาลัยฯ พึงพอใจมาก 

 ( x =4.15, SD=0.80) 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น/ 

พึงพอใจ 

3. ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ี 

1 ความปลอดภัยของระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯ พึงพอใจมาก 

( x =4.23, SD=0.74) 

2 ระบบปรับอากาศภายในหองเรียนและหองปฏิบัติการ พึงพอใจมาก 

( x =4.21, SD=0.77) 

3 ความพึงพอใจที่มีตอการกํากับ ดูแล จัดหา และบํารุงรักษาครุภัณฑที่

เหมาะสม เพียงพอ มีความปลอดภัย 

พึงพอใจมาก 

 ( x =4.18, SD=0.79) 

4 ความเพียงพอของระบบนํ้าประปา พึงพอใจมาก 

( x =4.16, SD=0.79) 

5 ความพึงพอใจตอบริการรถรับ-สงของวิทยาลัยฯ พึงพอใจมาก 

( x =4.12, SD=0.81) 

6 ครุภัณฑทางการศึกษาเชน โตะ เกาอ้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร มีเพียงพอ พึงพอใจมาก 

 ( x =4.09, SD=0.82) 

7 ความพรอมและความสมบูรณของครุภัณฑทางการศึกษา เชน โตะ เกาอ้ี 

เคร่ืองคอมพิวเตอร มีสภาพที่พรอมใชงาน 

พึงพอใจมาก 

 ( x =4.05, SD=0.84) 
 

จากตารางสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอสํานัก

บริการ  ทั้งหมด 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือดานบุคลิกภาพของ

พนักงาน-แมบานประจําสํานักบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 รองลงมา ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน          

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21  และดานที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด คือดานวัสดุอุปกรณ

และอาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ตามลําดับ  

1. ดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานักบริการมีทั้งหมด 3 ขอ เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือขอที่ 1 แสดงกิริยามารยาทสุภาพและ

ออนโยน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และขอที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด คือขอที่ 3 มี

มนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมและออนโยน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27      

2. ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน มีทั้งหมด 5 ขอ เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยของ

ความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือขอที่ 1 สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ เหมาะกับ 

การเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และขอที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด คือขอที่ 5 

ความสะอาดของหองนํ้าภายในวิทยาลัยฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15      

3. ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ี มีทั้งหมด 7 ขอ เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือขอที่ 1 ความปลอดภัยของระบบไฟฟาภายในวิทยาลัย

ฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และขอที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด คือขอที่ 7 ความพรอม

และความสมบูรณของครุภัณฑทางการศึกษา เชน โตะ เกาอ้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร มีสภาพที่พรอมใช

งาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05   
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บทที่ 5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

งานวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสํานักบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย              

พณิชยการ เก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษา จํานวน 736 คน ผูวิจัยสรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นที่มีตอผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอสํานักบริการ  ทั้งหมด 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย

ของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานักบริการ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.29 รองลงมา ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21  และดานที่มีคาเฉลี่ยของ                   

ความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด คือดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ตามลําดับ

  

อภิปรายผล 

ความคิดเห็นที่มีตอผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอสํานักบริการ  ทั้งหมด 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย

ของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานักบริการ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.29 รองลงมา ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21  และดานที่มีคาเฉลี่ยของ                   

ความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด คือดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ตามลําดับ 

สอดคลองกับงานวิจัยของภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีการวิจัยคร้ังน้ี             

มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับการบริการ

กับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี3) เพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 10,283 คน (แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ขอมูลวันที่ 13 กันยายน 2558) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีจํานวน 400 คน ไดมาโดย

วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Yamane 

(1973 : 887, อางถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล 2550: 135) โดยมีความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความความเคลื่อน

เทากับ 0.05 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชใน
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การวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย (x�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการบริหารดําเนินงาน (x�= 3.59) รองลงมาคือดานการดําเนินการ (x�= 3.58) และ

ดานเทคโนโลยี (x�= 3.57) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานลักษณะการใหบริการ (x�= 3.57)  

 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ผูบริหาร สามารถนําผลการวิจัย ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการ สภาพแวดลอมภูมิ

ทัศน อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกของวิทยาลัยฯ ให

เอ้ือตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 

สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอหนวยงานสํานัก / ศูนย  

ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 
คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็น / ความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับชั้นที่มี

ตอหนวยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการใหดียิ่งขึ้น 

2. สาระสําคัญของแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอสํานัก / ศูนยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ    

    ภาคเรียนที่ 2  ประจําปการศึกษา 2562 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวางที่ตองการตอบ 

ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 

1.    เพศ    (     ) ชาย   (     ) หญิง 

2.    ศึกษาในระดับชั้น  (     ) ปวช. 1   (     ) ปวช. 2 

      (     )      ปวช. 3   (     )      ปวส. 1 

     (     )      ปวส. 2 

3.    ศึกษาในรอบ  (     )      เชา   (     )      บาย 

     (     )      บาย* 

4.    ศึกษาในสาขาวิชา  (     ) การบัญชี  (     ) การตลาด 

     (     ) คอมพิวเตอรธุรกิจ (     ) การจัดการโลจิสติกส 

     (     )      เทคโนโลยีสารสนเทศ     (     )      คอมพิวเตอรกราฟก 

(     )      English Program 
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ตอนท่ี  2  สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอหนวยงานสํานัก / ศูนยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 
 

2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสํานักบริการ 

   5   เห็นดวย/พึงพอใจมากท่ีสุด          4  เห็นดวย/พึงพอใจมาก           3  เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง      

   2  เห็นดวย/พึงพอใจนอย                  1  เห็นดวย/พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ดานบุคลิกภาพของพนักงาน-แมบานประจําสํานักบริการ      

 1.1 แสดงกิริยามารยาทสุภาพและออนโยน      

1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมและออนโยน      

1.3 มีความสนใจ เต็มใจ เอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

2. ดานสภาพแวดลอมภูมิทัศน      

 2.1 สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ เหมาะกับการ

เรียนรู 

     

2.2 สถานที่ภายในหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

สะอาดเรียบรอยและจัดไดอยางเหมาะสม 

     

2.3 ความสะอาดของหองเรียน อาคารเรียนและหองปฏิบัติการ      

2.4 ความสะอาดของหองนํ้าภายในวิทยาลัยฯ      

2.5 ความสะอาดของบริเวณโรงอาหาร      

3. ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ี      

 3.1 ครุภัณฑทางการศึกษาเชน โตะ เกาอ้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร  

มีเพียงพอ 

     

3.2 ความพรอมและความสมบูรณของครุภัณฑทางการศึกษา เชน 

โตะ เกาอ้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร มีสภาพที่พรอมใชงาน 

     

3.3 ความพึงพอใจตอบริการรถรับ-สงของวิทยาลัยฯ      

3.4 ความเพียงพอของระบบนํ้าประปา      

3.5 ความปลอดภัยของระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯ      

3.6 ระบบปรับอากาศภายในหองเรียนและหองปฏิบัติการ      

3.7 ความพึงพอใจที่มีตอการกํากับ ดูแล จัดหา และบํารุงรักษา

ครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ มีความปลอดภัย 
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