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บทคัดยอ 

 

ชื่อเร่ือง ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ผูวิจัย  นางสาวปรัญญรัตธ  พิมพลดิษฐ 

ปการศึกษา 2562 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ 

หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ 

วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยและบุคลากรวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการจํานวน 91 คน  

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในคร้ังน้ีใช คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Percentage)        

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ t-test independent ผลการวิจัยพบวา 

1. ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅� = 4.47, S.D = 0.12) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) อยูใน

ระดับมากที่สุด(�̅�= 4.55, S.D = 0.44) รองลงมาคือ ดานภูมิทัศน (สภาพ แวดลอม  อาคารสถานที่ 

หองปฏิบัติการ) อยูในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.52, S.D = 0.11) และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการ

จัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ อยูในระดับมาก (�̅� = 4.37, S.D = 0.43)  ตามลําดับ 

ดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ)โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด  (�̅�= 4.52, S.D = 0.11)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ภูมิทัศน

โดยรอบของวิทยาลัยฯ เชน ความสะอาดสวนหยอม  สนามบาสเกตบอล  อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 

4.63, S.D = 0.53) รองลงมา ความเพียงพอของสาธารณูปโภคตางๆ เชน นํ้าประปา ไฟฟา เปนตน  

อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58, S.D = 0.58)  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ความสะอาดสภาพ

โดยรอบภายใน  เชน พื้นที่อาคาร หองนํ้า หองพักครู อยูในระดับมาก  (�̅�= 4.34, S.D = 0.75) 

ตามลําดับ 
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ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�= 

4.43, S.D = 0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษา SISA ชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.56, S.D = 

0.64) รองลงมาความปลอดภัยของฐานขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการใชงานของทาน อยูในระดับ

มากที่สุด  (�̅�= 4.54, S.D = 0.58)  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึง

ขอมูลผานระบบเครือขาย อยูในระดับมาก  (�̅�= 4.30, S.D = 0.81) ตามลําดับ 

ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th)โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.55, S.D 

= 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดรูปแบบ การแสดงผลบน

จอภาพมีความเมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58, S.D = 0.60) รองลงมา ภาพประกอบทําให

เกิดความนาสนใจ อยูในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58, S.D = 0.63)  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ 

เว็บไซตแสดงผลไดอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก (�̅�= 4.47, S.D = 0.66)  ตามลําดับ 

ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�= 4.37, 

S.D = 0.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจที่มีตอขั้นตอน

และบริการของหองเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.48, S.D = 0.70) 

รองลงมา ความพึงพอใจที่มีตอบริการเบิกอุปกรณของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก 

(�̅�= 4.43, S.D = 0.79)  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ จํานวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สอดคลองกับ

ความตองการใช อยูในระดับมาก (�̅�= 4.23, S.D = 0.79)  ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิงพบวา  ความพึง

พอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี                

อรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา

ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่  หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิงไมแตกตางกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

  

 งานวิจัยฉบับน้ีไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ขอกราบ

ขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูอํานวยการที่ใหโอกาสในการทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตอสภาพแวดลอม

ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเปนเพราะไดรับความกรุณาเอา

ใจใสดูแล และใหคําปรึกษาจาก อาจารยศิริ ซํามาซา โดยเร่ิมต้ังแตการพิจารณาปญหา ใหคําปรึกษาและ

แกไขขอบกพรองตางๆ ขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนจนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ  ผู วิ จัย

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

 นอกจากน้ีขอขอบพระคุณ  อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  ที่ไดใหความกรุณาเปน

ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองดานเน้ือหาและเสนอแนวคิด ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนให

คําแนะนําขอเสนอแนะตางๆ  อันเปนประโยชนตอการศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิยชการ ที่ให

ความรวมมือ เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาคนควาคร้ังน้ี จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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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 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยมีประเด็นที่ศึกษาคือ ดานภูมิทัศน 

(สภาพแวดลอม  อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย ดาน

เว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ เพื่อทราบถึงความ

พึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

http://www.atc.ac.th/
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พณิชยการ และความพึงพอใจที่แตกตางกันระหวางเพศชายกับเพศหญิง ทราบถึงขอมูลสารสนเทศภายใน

วิทยาลัยฯที่สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงของระบบการจัดการดานตางๆ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของอาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีระดับความพึง

พอใจตอสภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ อยูในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิงแตกตางกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยสามารถดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะหใหเปนผลสําเร็จบรรลุไดดังวัตถุประสงค 

ที่ต้ังไวจึงกําหนดขอบเขตการวิจัยคร้ังน้ี 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ อาจารย บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 

2562 จํานวน 103 คน (ขอมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จากสํานักงานบุคคล) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา2562 จํานวน 91 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

  ตัวแปรท่ีใชศึกษา   

ตัวแปรตน ประกอบดวย  

ปจจัยสวนบุคคล 

1.  เพศ   

2.  สถานภาพ   

ตัวแปรตาม คือ  ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ  

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ดานตางๆไดแก  
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1. ดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม  อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ) 

2. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย 

3. ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) 

4. ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 

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

รวมเปนระยะเวลา 10 เดือน 

พื้นที่ในการเก็บขอมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

ความพึงพอใจ   หมายถึง  ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการ

ตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งน้ัน ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับ

การตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

อาจารย   หมายถึง  ผูที่มีความรู ความสามารถใหคําแนะนํา เพื่อใหเกิดประโยชนทางการเรียน 

สําหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีหนาที่หลักทางดานการ

สอนวิชาความรู หลักการคิดการอาน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทํางาน  

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติหนาที่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

และสนับสนุนการศึกษา ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สภาพแวดลอม หมายถึง  สิ่งที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปนรูปธรรม

(สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชน วัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)มี

อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหน่ึงจะมีสวน

เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหน่ึง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้ง

ระบบ การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัยฯสงผลถึงความรูสึกของบุคคล ดังน้ัน

สิ่งสําคัญที่สุดที่จะสงผลใหเกิดสภาพบรรยากาศที่ดีก็คือ การจัดสภาพแวดลอมของวิทยาลัยฯ หากจะมอง

โดยภาพรวมแลวอาจจัดสภาพแวดลอมของวิทยาลัยฯไดเปน 3 ดาน คือ  

  1. ดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ) หมายถึง สิ่งที่อยูโดยรอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เชน อาคาร สิ่งกอสราง หองเรียนตางๆ ความสะอาด ความเปน

ระเบียบสวยงาม ของอาคารเรียนอาคารสํานักงาน พื้นที่อาคาร หองนํ้า หองพักครู 
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  2. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย  หมายถึง  ระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาผานเครือขายสามารถชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได รวมไปถึงความปลอดภัยของ

ฐานขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการใชงานภายในวิทยาลัยฯ 

 3. ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) หมายถึง  ระบบสืบคนขอมูลขาวสาร และการ

ประชาสัมพันธภายในวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซต www.atc.ac.th มีการเขาใชงายและรวดเร็ว 

4. ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ หมายถึง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และสวัสดิการที่วิทยาลัยฯจัดให มีความสอดคลองกับความตองการใชภายในสํานักงาน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. ไดทราบถึงความพึงพอใจที่แตกตางกันระหวางเพศชายกับเพศหญิง ในการใชอาคารสถานที่ 

หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  
3. ไดทราบถึงขอมูลสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุงของระบบการ

จัดการดานตางๆ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                               ตัวแปรตน                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 
ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ 

หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- สถานภาพ 

 

http://www.atc.ac.th/
http://www.atc.ac.th/
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา

คนควา เอกสาร ตํารา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการศึกษาคนควา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

สวนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

สวนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความหมายความของความพึงพอใจ ความพึง

พอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่มีผลตอความสําเร็จของงานที่บรรลุ เปาหมายที่ประสิทธิภาพ 

อันเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการ ของแตละบุคคลใน

แนวทางที่เขาประสงค มีผูใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” ไดดังน้ี 

ราชบัณฑิตสถาน (2546) ไดกลาวถึง ความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ดังน้ี คํา

วา “พึง” เปนคํากริยาอ่ืน หมายความวา ยอมตาม เชน พึงใจ และคําวา  “พอใจ” หมายถึง สมชอบ 

ชอบใจ 

กูด (Good, 1973) อธิบายวา ความพึงพอใจ หมายถึงคุณภาพ หรือระดับของความพึงพอใจ 

ซึ่งเปนผลมาจากความตองการสนใจตางๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอกิจกรรมน้ันๆ 

โวลแมน (Wolman, 1973)ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจหมายถึง

ความรูสึกที่มีตอความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายของความตองการหรือ แรงจูงใจของ

ตนไดรับการตอบสนอง 

วรูม (Vroom. 1970 : 90)กลาววาทัศนคติและความพึงพอใจเปนสิ่งหน่ึงที่สามารถใชแทน 

ไดเพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน และทัศนคติใน 

ดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจน่ันเอง 

Shelly อางโดย ประกายดาว (2536) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ วาความพึง

พอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึก

ทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขน้ีเปนความรูสึกที่แตกตางจาก
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ความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิด

ความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและ

ความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กลาววา แนวคิด

ความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็

ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการ

ขั้นพื้นฐานไมตางกัน 

เมนารด ดับบริล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.1975:9) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ซึ่งสรุปไดวาความพึงพอใจเปนความรูสึก แบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความสุข 

ความสุขน้ีเปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบ

ยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ ความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวกและความรูสึกที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธ

ของความรูสึกทั้งสามน้ี เรียกวา ระบบความพึงพอใจ 

มนตรี เฉียบแหลม (2536, หนา 9) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกของบุคคลที่มี ตอ

สิ่งหน่ึง ความรูสึกเหลาน้ีจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น ถาหากความตองการหรือเปาหมายน้ัน ไมไดรับ

การตอบสนอง ซึ่งระดับความพอใจจะแตกตางกัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัยองคประกอบของ การบริการ 

สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เปนการยอมรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกที่ยินดีกับ

การปฏิบัติงาน ทั้งการใหบริการและการรับบริการในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ความรูสึกที่ดีหรือ

ทัศนคติของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตน ตองการก็จะเกิดความรูสึกที่ดีใน

สิ่งน้ัน ตรงกันขามหากความตองการตนไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความ

พึงพอใจที่มีตอการใชบริการจะเกิดขึ้นหรือไมน้ันจะตอง พิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการ

องคกร ประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการในมิติ ตาง ๆ ของแตละบุคคล 

ชวลิต  เหลารุงกาญจน (2538 : 8) ใหความเห็นวา ระบบความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความ 

ตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับ หน่ึงความรูสึกดังกลาวจะ 

ลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการน้ันไมไดรับการตอบสนองหรือจะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึก 

ทางบวกมีคามากกวาความรูสึกทางลบ  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน(2539 : 365)ใหความเห็นวาความพึงพอใจและการจูงใจจะเปนเหตุและ 

ผลซึ่งกันและกันและไดใหแนวความคิดไววา การจูงใจ(Motivation) เปนสิ่งเราและความพยายาม ที่

จะตอบสนองความตองการหรือเปาหมาย สวนความพึงพอใจ(Satisfaction) หมายถึงความพอใจ 

เมื่อตองการหรือเปาหมายไดรับการตอบสนอง ดังน้ันการจูงใจจึงเปนสิ่งเราเพื่อใหเกิดผลลัพธคือ 

ความพึงพอใจ 
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สุภาลักษณ  ชัยอนันต (2540, หนา 17)ไดใหความหมายความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ 

เปนความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาด

หายไป หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความมาสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก

ของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ น้ัน  

มณี  โพธิเสน(2543, หนา 43)ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ยินดี หรือ

เจตคติที่ดีของบุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการตน ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี ในสิ่งน้ัน ๆ  

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, หนา 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ 

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหน่ึง 

สิ่งใดน้ันเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

ศิฎฐิวรรธน  วิยาภรณ (2550 : 29) ใหความเห็นวาความพึงพอใจหลังการไดรับบริการ เปน

ระดับความพึงพอใจตอการรับบริการดานตาง ๆ 5 ดาน คือ ดานความสะดวกที่ไดรับ ดาน เจาหนาที่

ผูใหบริการ ดานคุณภาพของการบริการที่ไดรับ ดานระยะเวลาในการดําเนินการ และ ดานขอมูลที่

ไดรับจากการบริการ  

นิตยา  จุยนว (2550 : 8) ใหความเห็นวาความพึงพอใจในการทา งานเปนสิ่งสําคัญที่ทําให 

งานบรรลุผลสําเร็จ ความพึงพอใจในงานจึงชวยเสริมความรูสึกมีคุณคาใหแกคนงานได 

นอกจากน้ันการทํา ใหคนงานมีความพึงพอใจในการทํางานยังอาจชวยลดความเปนปฏิปกษตองาน 

ของคนงานดวยการเปนปฏิปกษตองานจะเปนผลเสียตอองคกรเพราะคนงานจะแสดงออกซึ่งความ 

เปนปฏิปกษดวยวิธีการตางๆ เชน การขาดงาน การลาออกจากงานเปนตนซึ่งจะทําใหความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานของคนงานลดลง การสรางความพึงพอใจจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะนอกจากจะชวย 

ใหคนงานปฏิบัติหนาที่ดวยความต้ังใจและรูสึกวาชีวิตของตนมีคุณภาพแลวยังชวยลดแนวโนม 

ปรากฏการณอันเกิดจากการเปนปฏิปกษตองานของคนงานดวย 

 กชกร   เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจวา สงที่ควร

จะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีก

รูปแบบหน่ึงซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือ

นอยก็ไดและเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบแตก็เมื่อไดสิ่ง

น้ันสามารถตอบสนองความตองการ  หรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวกเปน

ความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิด

ความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ 

สรุปไดวา หากบุคคลมีความพึงพอใจยอมสงผลตอความกาวหนาของหนวยงาน ตลอดจน

ทําใหเกิดความศรัทธาในหนวยงาน ผูบริหารและผูใหบริการลวนเปนบุคคลที่มีบทบาท สําคัญตอ

การบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยที่

เขามาเกี่ยวของกับความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณที่เกิดขึ้น 
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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

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
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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 

(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 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

สุบิน ไชยยะ, จุฑาทิพย วิจิตร (2560) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัด

ลําพูนและ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารจัด

การศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุราชการ โดย

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. 

จังหวัดลําพูน จํานวนทั้งสิ้น 115 คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบ t-test และ F-Test ผลการวิจัยพบวา 

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. 

จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.87, = 0.67) โดยดานการบริหารงบประมาณมีคาเฉลี่ย

สูงสุด ( x = 3.91, = 0.59) รองลงมา คือ ดานการบริหารงานวิชาการ( x = 3.88, = 0.66) และดานการ

บริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( x = 3.84, = 0.83) สําหรับผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน 

จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอายุราชการโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 อารีย พึ่งสําโรง (2560) การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จําแนกตามเพศ

และระดับชั้น ประชากรและกลุมกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่4 –6 ป

การศึกษา2560 คดัเลือกกลุมตัวอยางจากการสุมอยางงายจํานวน159 คน เคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม

ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .917 ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูใน

ระดับมากทุกดาน 2) นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทุกดาน 3) นักเรียนที่มีระดับ ชั้น

แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเขมาภิรตาราม โดยภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกันทุกดาน 
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   วาที่รอยตรีฐิติพงศปญญาคา  ผูชวยศาสตราจารยดร.สรายุทธเศรษฐขจร (2560) การวิจัยใน

คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอ้ือตอการ

เรียนการสอน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ดานการบริหาร ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานอาคารสถานที่และดานสื่อวัสดุ-อุปกรณการ 

เรียน เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียน

การสอน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จําแนกตามเพศ ระดับชั้นและสาขาวิชา กลุม

ตัวอยางที่ ใชในการวิจัยไดแก  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปการศึกษา 2560 จํานวน 226 คน ผลการทดลองพบวา ความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

และนักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

เรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันและ

นักศึกษาที่มีระดับชั้นตางกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันและ

นักศึกษาที่มีสาขาวิชาตางกันมีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช

อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน

และเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควา โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา2562 

จํานวน 103  คน (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล) 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาการวิจัยในคร้ังน้ี เปนอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา2562 จํานวน 91 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง(purposive 

sampling)   

   

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

“ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ” 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  

 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating  

Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร จํานวน 1 ฉบับ  มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
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 1. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในที่มีตอสภาพแวดลอม จากเอกสารการวัดและ

ประเมินผลตาง ๆ  

 2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม

ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีขอคําถามจํานวน 22 ขอ จําแนกเปน 5 ดาน คือ ดานภูมิ

ทัศน (สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย 

ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ (www.atc.ac.th) และดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ โดย

กําหนดคาระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมาย 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 

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. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริงกับอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 103 คน 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                    

ปการศึกษา 2562 โดยใชแบบสอบถามในการประเมินผล ระดับความพึงพอใจ ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 

จํานวน 91 ฉบับ จาก 103 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.35 

  

 

 

http://www.atc.ac.th/
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4. การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ประจําปการศึกษา 2562 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  

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 ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม

ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมซึ่งได

กระจายแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวน 91 คน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 

ดังน้ี 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  2  ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ สถานภาพ 

ตารางท่ี 1 : ผลการสํารวจขอมูล เพศ ของผูตอบแบบสอบถาม 

    เพศ ความถี่ รอยละ 

    ชาย 23 25.3 

    หญิง 68 74.7 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ74.7 และเพศชาย คิด

เปนรอยละ  25.3 

 

ตารางท่ี 2 : ผลการสํารวจขอมูล สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

    สถานภาพ ความถี่ รอยละ 

    อาจารย    67 73.6 

    บุคลากรทางการศึกษา 22 24.2 

    อ่ืนๆ(เจาหนาที่) 2 2.2 

จากตารางที่ 2 พบวา  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 73.6

รองลงมาบุคลากรทางการศึกษา  คิดเปนรอยละ 24.2  และอ่ืนๆ(เจาหนาที่) คิดเปนรอยละ 2.2

ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 : ความพึงพอใจท่ีมีตอสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

เคร่ืองคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

ตารางท่ี 3 : ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

1. ดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ) 

1 ภูมิทัศน อาคาร สิ่งกอสราง เชน 

ความเปนระเบียบสวยงาม ของ

อาคารเรียนอาคารสํานักงาน 

54 

(59.3%) 

32 

(35.2%) 

5 

(5.5%) 
- - 4.54 0.60 มากที่สุด 

2 ภูมิทัศนโดยรอบของวิทยาลัยฯ 

เชน ความสะอาดสวนหยอม  

สนามบาสเกตบอล 

59 

(64.8%) 

30 

(33.0%) 

2 

(2.2%) 
- - 4.63 0.53 มากที่สุด 

3 ความ ส ะอาดส ภา พโดยรอบ

ภายใน  เชน พื้นที่อาคาร หองนํ้า 

หองพักครู 

44 

(48.4%) 

36 

(39.6%) 

9 

(9.9%) 

2 

(2.2%) 
- 4.34 0.75 มาก 

4 มีระบบรักษาความปลอดภัย

ภายในวิทยาลัยฯอยางเหมาะสม 

54 

(59.3%) 

31 

(34.1%) 

6 

(6.6%) 
- - 4.53 0.62 มากที่สุด 

5 ความเพียงพอของสาธารณูปโภคตางๆ  

เชน นํ้าประปา ไฟฟา เปนตน 

57 

(62.6%) 

30 

(33.0%) 

4 

(4.4%) 
- - 4.58 0.58 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวมดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ) 4.52 0.11 มากท่ีสุด 

2. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย 

6 ระบบเครือขายครอบคลุมทั่วถึง 43 

(47.3%) 

35 

(38.5%) 

11 

(12.1%) 

2 

(2.2%) 
- 4.31 0.77 มาก 

7 ความสะดวก รวดเร็วในการ

เขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย 

44 

(48.4%) 

33 

(36.3%) 

11 

(12.1%) 

3 

(3.3%) 
- 4.30 0.81 มาก 

8 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

SISA ชวยอํานวยความสะดวก

ตอการทํางานได 

57 

(62.6%) 

29 

(31.9%) 

4 

(4.4%) 

1 

(1.1%) 
- 4.56 0.64 มากที่สุด 

9 ค วา ม ป ล อดภั ย ข อ ง อุ ป ก ร ณ

คอมพิวเตอรที่ทานใชงานอยู (Virus ,

ความเสียหายจากระบบไฟฟา) 

45 

(49.5%) 

40 

(44.0%) 

6 

(6.6%) 
- - 4.43 0.62 มาก 

10 ความปลอดภัยของฐานขอมูลใน

สวนที่ เกี่ยวของกับการใชงาน

ของทาน 

53 

(58.2%) 

34 

(37.4%) 

4 

(4.4%) 
- - 4.54 0.58 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวมดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย 4.43 0.12 มาก 
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ตารางท่ี 3 : ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จําแนกเปนรายดานดังน้ี (ตอ) 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x  SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

3. ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) 

11 เน้ือหาเว็บไซต มีประโยชนและ

สืบคนขอมูลไดเปนอยางดี 

59 

(64.8%) 

26 

(28.6%) 

5 

(5.5%) 

1 

(1.1%) 
- 4.57 0.65 มากที่สุด 

12 เว็บไซตงายตอการเขาใชงาน 58 

(63.7%) 

28 

(30.8%) 

4 

(4.4%) 

1 

(1.1%) 
- 4.57 0.63 มากที่สุด 

13 เว็บไซตแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 50 

(54.9%) 

35 

(38.5%) 

5 

(5.5%) 

1 

(1.1%) 
- 4.47 0.66 มาก 

14 การจัดรูปแบบ การแสดงผลบน

จอภาพมีความเมาะสม 

58 

(63.7%) 

28 

(30.8%) 

5 

(5.5%) 
- - 4.58 0.60 มากที่สุด 

15 ตัวอักษรมีความเมาะสม (ขนาด

,ส,ีชนิด,ลักษณะ) 

55 

(60.4%) 

30 

(33.0%) 

6 

(6.6%) 
- - 4.54 0.62 มากที่สุด 

16 ภาพประกอบทําให เกิดความ

นาสนใจ 

59 

(64.8%) 

27 

(29.7%) 

4 

(4.4%) 

1 

(1.1%) 
- 4.58 0.63 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวมดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) 4.55 0.44 มากท่ีสุด 

4. ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 

17 จํานวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

สอดคลองกับความตองการใช 

38 

(41.8%) 

39 

(42.9%) 

11 

(12.1%) 

3 

(3.3%) 
- 4.23 0.79 มาก 

18 ความพึงพอใจที่มีตอขั้นตอน

และบริการของหองเบิก -จาย

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

53 

(58.2%) 

31 

(34.1%) 

5 

(5.5%) 

2 

(2.2%) 
- 4.48 0.70 มาก 

19 ความพึงพอใจที่มีตอบริการเบิก

อุ ปกรณ ของศู นย เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

52 

(57.1%) 

29 

(31.9%) 

8 

(8.8%) 

1 

(1.1%) 

1 

(1.1%) 
4.43 0.79 มาก 

20 โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอ
การจัดหาและการใชวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ ในระดับใด 

46 
(50.5%) 

36 
(39.6%) 

8 
(8.8%) 

1 
(1.1%) 

- 4.40 0.70 มาก 

21 ความพึงพอใจที่มีตอวัสดุ อุปกรณ 

ต างๆ เช น โต ะทํ างาน เคร่ื อง

คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เปนตน 

38 

(41.8%) 

39 

(42.9%) 

13 

(14.3%) 

1 

(1.1%) 
- 4.25 0.74 มาก 

22 โดยภาพรวม ทานมีความพึง
พอใจตอบริการและสวัสดิการที่
วิทยาลัยฯ จัดใหในระดับใด 

47 
(51.6%) 

35 
(38.5%) 

7 
(7.7%) 

2 
(2.2%) 

- 4.40 0.73 มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 4.37 0.10 มาก 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจจากรายการประเมินทุกขอ 4.47 0.12 มาก 
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จากตาราง 3  พบวา  ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ

สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 

4.47, S.D = 0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ

(www.atc.ac.th) อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D = 0.44) รองลงมาคือ ดานภูมิทัศน 

(สภาพแวดลอม  อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ) อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D = 0.11) และ

ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ อยูในระดับมาก ( = 

4.37, S.D = 0.43)  ตามลําดับ 

ดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ)โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด  ( = 4.52, S.D = 0.11)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ภูมิทัศนโดยรอบ

ของวิทยาลัยฯ เชน ความสะอาดสวนหยอม  สนามบาสเกตบอล  อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D 

= 0.53) รองลงมา ความเพียงพอของสาธารณูปโภคตางๆ เชน นํ้าประปา ไฟฟา เปนตน  อยูในระดับ

มากที่สุด ( = 4.58, S.D = 0.58)  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ความสะอาดสภาพโดยรอบภายใน  

เชน พื้นที่อาคาร หองนํ้า หองพักครู อยูในระดับมาก  ( = 4.34, S.D = 0.75) ตามลําดับ 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.43, 

S.D = 0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

SISA ชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D = 0.64) 

รองลงมาความปลอดภัยของฐานขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการใชงานของทาน อยูในระดับมาก

ที่สุด  ( = 4.54, S.D = 0.58)  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล

ผานระบบเครือขาย อยูในระดับมาก  ( = 4.30, S.D = 0.81) ตามลําดับ 

ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th)โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D = 

0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดรูปแบบ การแสดงผลบนจอภาพมี

ความเมาะสม อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D = 0.60) รองลงมา ภาพประกอบทําใหเกิดความ

นาสนใจ อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D = 0.63)  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ เว็บไซตแสดง

ผลไดอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก ( = 4.47, S.D = 0.66)  ตามลําดับ 

ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.37, 

S.D = 0.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจที่มีตอขั้นตอนและ

บริการของหองเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ อยูในระดับมาก ( = 4.48, S.D = 0.70) รองลงมา 

ความพึงพอใจที่มีตอบริการเบิกอุปกรณของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก ( = 4.43, 

S.D = 0.79)  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ จํานวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สอดคลองกับความตองการ

ใช อยูในระดับมาก ( = 4.23, S.D = 0.79)  ตามลําดับ 

 

 

 

http://www.atc.ac.th/
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ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง 

ตารางท่ี 4 : ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางเพศชายกับเพศหญิง 

เพศ N  s.d. t df p 

ชาย 23 4.54 0.48 
0.76 89 0.45 

หญิง 68 4.44 0.55 

  

จากตารางที่ 4 พบวา  ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง แตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิงไมแตกตางกัน 
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บทที่ 5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

งานวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน ของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 เก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา จํานวน 91 คน ผูวิจัยสรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปวัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของ

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิงแตกตางกัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม

ภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562  ผูวิจัยสรุปผลไวเปน 2 สวนคือ 

1. จากการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานภูมิทัศน 

(สภาพแวดลอม  อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ) อยูในระดับมากที่สุด และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดาน 

การจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

 2. ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดง

วาความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ระหวางเพศชายกับเพศหญิงไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 

จากการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม

ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดาน

เว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม  อาคาร

สถานที่ หองปฏิบัติการ) อยูในระดับมากที่สุด และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการจัดหาและการใชวัสดุ

อุปกรณและครุภัณฑ อยูในระดับมาก ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วินัย ศรีกันทึก (2550:71) 

ไดศึกษาเร่ืองการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมาเขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนโดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

จรินทร วงษวิวัฒนาวุติ (2543, หนา 23 - 24 ) กลาววา ดานอาคารสถานที่น้ันจําเปนอยางยิ่งที่

ผูบริหารจะตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด เพราะความปลอดภัยจากการใชอาคารสถานที่โดยเฉพาะการใช

โรงฝกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้นน้ันมิไดมากที่สุดหากผูสอนมิไดเอาใจใส

อยางจริงจัง รวมไปถึงการบริหารดานสวัสดิการตางๆ เชน เร่ืองนํ้าด่ืมนํ้าใช สถานที่พักผอน หองนํ้าหอง

สวม เปนตน จะตองอยูในสถานที่ใชงานไดดีอยูเสมอ ดังน้ันผูเรียนจึงมีความเห็นตอสภาพแวดลอมดาน

อาคารที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ผูบริหาร สามารถนําผลการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการ สภาพแวดลอมภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกของวิทยาลัยฯ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน

ของอาจารยและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระหวางอาจารยกับบุคลากร 

2. ควรนําขอมูลจากการวิจัยไปใชกับกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  เพื่อใหระบบการจัดการสภาพแวดลอมในหองเรียนและอาคาร สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

ไดรับการพัฒนา  การดูแลใหพรอมใชงานอยูเสมอเพื่อเอ้ือตอการเรียนรูอยางมคีุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ประจําปการศึกษา  2562 

 

คําชี้แจง : ขอความรวมมือจากอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการวัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑ และเคร่ืองคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2562 จึงตองการขอมูลจากทาน เพื่อนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาปรับปรุง และวางแผนการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ตอนท่ี 1 : ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม (ใสเครื่องหมายใน ที่ตรงกับขอมูลของทาน) 

1. เพศ 

(   ) ชาย  (   ) หญิง 

2. สถานภาพ 

(   ) อาจารย   (   ) บุคลากรทางการศึกษา  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ.......) 

 

ตอนท่ี 2 : การสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 

5     พึงพอใจมากท่ีสุด                  4    พึงพอใจมาก                   3     พึงพอใจปานกลาง  

2     พึงพอใจนอย                         1    พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

ดานภูมิทัศน (สภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการ)      

1 ภูมิทัศน อาคาร สิ่งกอสราง เชน ความเปนระเบียบสวยงาม ของอาคารเรียน

อาคารสํานักงาน 

     

2 ภูมิทัศนโดยรอบของวิทยาลัยฯ เชน ความสะอาดสวนหยอม  สนาม

บาสเกตบอล  

     

3 ความสะอาดสภาพโดยรอบภายใน  เชน พื้นที่อาคาร หองนํ้า หองพักครู      

4 มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯอยางเหมาะสม      

5 ความเพียงพอของสาธารณูปโภคตางๆ เชน นํ้าประปา ไฟฟา เปนตน      
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ตอนท่ี 2 : การสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 (ตอ) 

5     พึงพอใจมากท่ีสุด                  4    พึงพอใจมาก                   3     พึงพอใจปานกลาง  

2     พึงพอใจนอย                         1    พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย      

6 ระบบเครือขายครอบคลุมทั่วถึง      

7 ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย      

8 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SISA ชวยอํานวยความสะดวกตอการ

ทํางานได 

     

9 ความปลอดภัยของอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทานใชงานอยู (Virus ,ความ

เสียหายจากระบบไฟฟา) 

     

10 ความปลอดภัยของฐานขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการใชงานของทาน      

ดานเว็บไซตวิทยาลัยฯ(www.atc.ac.th)      

11 เน้ือหาเว็บไซต มีประโยชนและสืบคนขอมูลไดเปนอยางดี      

12 เว็บไซตงายตอการเขาใชงาน      

13 เว็บไซตแสดงผลไดอยางรวดเร็ว      

14 การจัดรูปแบบ การแสดงผลบนจอภาพมีความเมาะสม      

15 ตัวอักษรมีความเมาะสม(ขนาด,สี,ชนิด,ลักษณะ)      

16 ภาพประกอบทําใหเกิดความนาสนใจ      

ดานการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ      

17 จํานวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สอดคลองกับความตองการใช      

18 ความพึงพอใจที่มีตอขั้นตอนและบริการของหองเบิก-จายวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ      

19 ความพึงพอใจที่มีตอบริการเบิกอุปกรณของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ      

20 โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดหาและการใชวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ ในระดับใด 
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ตอนท่ี 2 : การสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 2562 (ตอ) 

5     พึงพอใจมากท่ีสุด                  4    พึงพอใจมาก                   3     พึงพอใจปานกลาง  

2     พึงพอใจนอย                         1    พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

ท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

21 ความพึงพอใจที่มีตอวัสดุ  อุปกรณ  ต างๆ  เชน  โตะทํ างาน เค ร่ือง

คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เปนตน 

     

22 โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอบริการและสวัสดิการที่วิทยาลัยฯ  

จัดใหในระดับใด 

     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิเพื่อพฒันาการสรางแบบสอบถามออนไลน

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................     

     ขอขอบคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวปรัญญรัตธ  พิมพลดิษฐ 
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