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ในการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานักการคลัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และโดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ใชบริการของสํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และ 2. เพื่อศึกษา

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการใหบริการของสํานักการคลังในวิทยาลัยเทคโนโลยี          

อรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย   
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การวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการการคลังอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ เจาหนาที่อํานวยความสะดวกและใหบริการไดตามมาตรฐาน

, ฝายการเงินมีการเปด-ปดใหบริการตรงตามเวลาที่ไดแจงใหทราบ, เจาหนาที่ปฏิบัติตอนักศึกษา

ผูรับบริการดวยความสุภาพ และเปนมิตรเสมอ รองลงมา เจาหนาที่แตงกายสุภาพ สะอาด  เรียบรอย

, เจาหนาที่เต็มใจที่จะชวยเหลือ แนะนํานักศึกษาผูรับบริการเสมอ, เจาหนาที่ไมยุงเกินกวาจะ

ตอบสนองคํารองขอของนักศึกษาผูรับบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เจาหนาที่สามารถทํา

ใหนักศึกษาผูรับบริการวางใจและเชื่อใจได  
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บทที ่1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การบริการเปนสิ่งสําคัญยิ่งในงานดานตางๆ เพราะ บริการคือ การใหความชวยเหลือหรือ

การดําเนินการที่เปน ประโยชนตอผูอ่ืน ไมมีการดําเนินงานใดๆ ที่ปราศจากการบริการทั้ง ในภาค

ราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคาหรือ ผลิตภัณฑใดๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ 

ยิ่งเปนธุรกิจบริการ ตัวบริการน่ันเองคือ สินคา การขายจะประสบ ความสําเร็จไดตองมีบริการที่ดี 

ธุรกิจการคาจะอยูไดตองทําใหเกิดการ ขายซ้ํา คือ ตองรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหม การบริการ

ที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวได ทําใหเกิดการขายซ้ําแลวซ้ําอีก และชักนําใหมีลูกคาใหมๆ ตามมา 

เปนความจริงวา เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทีละตัวได แตการพัฒนาคุณภาพบริการตองทํา

พรอมกันทั้งองคการ การพัฒนาคุณภาพ ของการบริการเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนในองคการ

จะตองถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะน้ันจะเสียโอกาสแกคู แขงขัน หรือสูญเสียลูกคาไป 

(สมิต สัชฌุกร. 2546 : 14) หลายคนจะนึกถึงการใหบริการลูกคาซึ่งอยูภายนอกองคกร น่ันเปนความ

เขาใจถูกเพียงคร่ึงเดียว ความจริงแลวการ ใหบริการมีทั้งการใหบริการภายนอก และการใหบริการ

ภายในองคกรระหวางพนักงานดวยกันเอง เมื่อนึกถึงภาพการ ปฏิบัติงาน ทุกงานจะมีความ

เกี่ยวเน่ืองเชื่อมสัมพันธกับงานอ่ืนในองคกร ความจริงคือ การทําหนาที่ตามตําแหนงงานที่ 

รับผิดชอบอยู เพียงแตผูปฏิบัติมีจิตใจของผูใหบริการที่ดีและเห็นวางานของตนเองมีความสําคัญตอ

งานอ่ืนไม เกี่ยงงานตรงรอยตอ เชน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร การใหขอมูลซึ่ง

กันและกัน ทั้งในฝายงานเดียวกันแต อยูคนละสวนงานหรือตางฝายงาน เพื่อแกปญหา หรือพัฒนา

งาน โดยเฉพาะ งานสนับสนุนจะตองระลึกอยู เสมอวา งานที่ตนเองรับผิดชอบน้ันมีสวนอยางมาก

ในการทําใหงานในสายผลิตสําเร็จ หรือลมเหลว ทํานองเดียวกันพนักงาน ในสายงานผลิตตอง

ตระหนักอยูเสมอวา การผลิตจะสําเร็จไดก็เพราะการไดรับความสะดวกจากการสนับสนุนจาก         

การทําหนาที ่ของงานฝายสนับสนุน (ประเวศน มหารัตนสกุล. 2549 : 127) 

งานการเงิน หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งเงิน เพื่อนํามาใชจายในการศึกษาของ 

วิทยาลัยฯ การจัดการเกี่ยวกับการใชจาย ตลอดจนการควบคุมการดําเนินงานทางดานการเงินให

เปนไป ตามเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว ในการบริหารการเงินวิทยาลัยฯ มีสิ่งที่เปนอุปสรรคบางอยาง

เขามาเกี่ยวของ เชน อิทธิพลของความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของการเมืองและ

รัฐบาล เปนตน อยางไรก็ตามขอบขายในการบริหารการเงินวิทยาลัยฯ ควรจะประกอบดวย                    

การวางแผนการเงินของวิทยาลัยฯ  มีการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการใชจาย และดําเนินการ
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เกี่ยวกับการเงินของวิทยาลัยฯ  การควบคุมการดําเนินงานทางดานการเงิน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑ ที่เกี่ยวของ 

แนวทางหน่ึงในการประเมินคุณภาพงานบริการ คือ การพิจารณาความพึงพอใจในสิ่งที่ 

ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการใชบริการ โดยที่ความพึงพอใจตอบริการมีองคประกอบ

สําคัญ อยางหน่ึง คือ การรับรูถึงคุณภาพของการนําเสนอบริการ ซึ่งผูใหบริการนําเสนอโดยการ

แสดงออก ตางๆ ในกระบวนการบริการและผูรับบริการประเมินวาผูใหบริการดําเนินการบริการ

เหมาะสมมาก นอยเพียงใดในเร่ืองความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู

ใหบริการตาม บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบตองาน การใชภาษาสื่อสารและการปฏิบัติตนของผู

ใหบริการวามีความ เต็มใจและจริงใจเพียงใดในการบริการฯลฯ การรับรูในเร่ืองเหลาน้ีจะชวยให

ผูรับบริการประเมิน คุณภาพการบริการไดอยางมีเหตุและผล ซึ่งนําไปสูความพึงพอใจในการรับ

บริการ  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย             

พณิชยการเพื่อนําขอมูลไปใช ประโยชนในการพัฒนาการใหบริการและนําเสนอแกผูที่จะตองใช

ขอมูลตามความเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการของสํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการใหบริการของสํานักการคลังใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย  

ขอบเขตดานเวลาในการสอบถามกลุมตัวอยางในชวงเดือนพฤษภาคม – มีนาคม  2563  

ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 2824 คน ขอมูล

จากสํานักทะเบียนและวัดผล 

ประชากรกลุมตัวอยาง นักศึกษา ที่มาติดตอกับการคลังของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ จํานวน 100 คน หรืออาจจะใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ  
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ตัวแปรตน Independent Variable  

1. เพศ  

( ) 1. ชาย  

 ( ) 2. หญิง  

2.อายุ….ป  

( ) 15-17 ป   

( ) 18-20  

( ) 20ปขึ้นไป 

3. กาลังศึกษาอยูระดับ  

( ) 1. ปวช.   

( ) 2. ปวส.  

4. สาขาวิชา 

( )บัญชี   

( )การตลาด  

( )คอมพิวเตอรธุรกิจ  

( )เทคโนโลยีสารสนเทศ 

( )การจัดการโลจิสติกส  

( )English Program  

( )คอมพิวเตอรกราฟก 

5. นักศึกษาใชบริการของฝายการเงินกี่คร้ังตอเดือน  

( ) 1. 1 คร้ังตอเดือน   

 ( ) 2. 2 คร้ังตอเดือน  

( ) 3. มากกวา 2 คร้ังตอเดือน    

 ( ) 4. ไมใชบริการเลย  

6. ประเภทบริการท่ีนักศึกษาใชคืออะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

( ) 1. จายคาเทอม      

 ( ) 2. จายคาลงทะเบียน F, I, U  

( ) 3. จายคาคํารองตาง ๆ   

( ) 4. จายคาทําบัตรนักศึกษา  

( ) 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 
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ตัวแปรตน dependent Variable  

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

นักศึกษา   หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วิทยาลัย   หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

สํานักงานการคลัง  หมายถึง สํานักงานการคลังวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

ผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษา หรือ ผูที่เขาใชบริการในวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ 

ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยซึ่งจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ

แตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด  ถาคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากเมื่อไดรับการ

ตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก  

การบริการ หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการในการดาเนินการอยางใด  อยางหน่ึงของ

บุคคลหรือองคกรเพื่อตอบสนองความ ตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุขและความ

สะดวกสบาย  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของการคลัง ใหตรงกับ                  

ความตองการของผูใชบริการ  

2.  ขอเสนอแนะของผูใชบริการ จะเปนขอมูลใหผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานของสํานัก

การคลังนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริการใหมีคุณภาพที่ดียิงขึ้นไป 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรตน Independent Variable   ตัวแปรตน dependent Variable  

 

 

 

 

 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับชั้น 

- สาขาวิชา 

- ประเภทการบริการ 

 

 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการ

ของสํานักการคลัง                            

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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บทที่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานักการคลัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดทําการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่

เกี่ยวของเปนแนวทางการศึกษาดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีดานสวนประกอบทางการตลาด 7 P’s 

4. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจวา สงที่ควรจะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปน

ผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง   ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่

มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ได  และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  แตก็เมื่อไดสิ่งน้ัน  สามารถตอบสนองความตองการ  หรือทํา

ใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถา

สิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ  

มอส (Morse.1958:19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด

ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือ

บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการน้ัน

ไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

Vroom (1964) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม

ใน สิ่งน้ัน ทฤษฎีดานบวกจะแสดงใหเปนสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติดานลบจะ

แสดงให เห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจน่ันเอง  

Oliver (1980) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกใน 

ทางบวก ที่เกิดจากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคา 

คาดหวัง หรือดีเกิดกวาที่ความคาดหวัง  
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Spector (1987) กลาววา ความพึงพอใจคือ ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการประเมินผล               

การ เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางสิ่งที่แตละบุคคลคาดหวัง และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น

จริง  

Kotler & Armstrong (2008) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวก 

ของบุคคลตอสินคา หรือการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

Gronroos (1990) กลาววา ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบดวยองคประกอบ 2 

ประการ คือ (1) องคประกอบดานการรับรูถึงคุณภาพของสินคา หรือการบริการคือ การที่

ผูรับบริการ จะรับรูไดวาสินคา หรือการบริการที่ไดรับมีลักษณะตามคํามั่นสัญญาของกิจกรรม หรือ

การบริการแต ละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด จึงจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

ในสิ่งที่ลูกคา ตองการ และ (2) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการคือ 

ผูรับบริการจะรับรูวา วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสม

มากนอยเพียงใด ในการที่จะสงมอบบริการใหกับลูกคา สิ่งเหลาน้ีจึงเกี่ยวของกับการสรางความพึง

พอใจใหกับผูบริโภคไดอยาง แทจริง Rust &  

Oliver (1994) กลาววา ความพึงพอใจสามารถสะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน เชื่อ

วาประสบการณเปนตัวทําใหเกิดความรูสึกที่ดี ดังน้ันความพึงพอใจจึงเปนการตอบสนองของ 

อารมณโดยรวม ที่เกิดจากการใชสินคา หรือบริการ 

 Patrick (2002) กลาววา ความพึงพอใจเปนตัวบงชี้ที่ยอดเยี่ยมของการตัดสินใจซื้อซ้ํา หรือ 

กลับมาใชบริการซ้ํา 

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

ซึ่งสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความสุข

ความสุขน้ีเปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบ

ยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ ความรูสึกทางลบ

ความรูสึกทางบวกและความรูสึกที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธ

ของความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวา ระบบความพึงพอใจ 

เชลลี (Shelly, 1975, p. 119) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพึง

พอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ

ความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ

ความสุขเปนความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่

สลับซับซอน และความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆความรูสึกทางลบ 
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ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของ

ความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวาระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึง

พอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยไดแก

ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเรา (Stimuli) ทั้งน้ีการวิเคราะหระบบความพึงพอใจคือการศึกษาวา

ทรัพยากร หรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษยซึ่ง

ความพึงพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่เปนที่ตองการครบถวน 

โวลแมน (Wolman) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling)            

มีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือตามแรงจูงใจ 

วรูม (Vroom) ไดกลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกันไดเพราะ

ทั้งสองคําน้ีหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนทคติดานบวกจะแสดง

ใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ันและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึง

พอใจ  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานประสบ 

ผลสําเร็จ ธุรกิจตางๆ จําเปนตองสรางความพึงพอใจในสินคาและ/หรือบริการใหแกลูกคา โดยหาก 

พิจารณาความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” ตามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 

พุทธศักราช 2542 จะพบวา “พึงพอใจ” หมายถึง รัก หรือชอบใจ และ “พึงใจ” หมายถึง พอใจ หรือ

ชอบใจ (Gotoknow, 2555) นอกจากน้ียังมีบุคคลอีกจํานวนมากที่ไดใหความหมายของคําวา             

ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถสรุปมาได ดังน้ี  

วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541, น. 754) ไดใหความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ใน 

พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ ไววา หมายถึง ความพอใจ การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความเห็น 

ใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่งที่ชดเชย ในสวนของ  

Gillmer (1965, pp. 254-255, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี, 2544) ก็ไดใหความหมายไววา 

ความพึงพอใจ คือ ผลของเจตคติ ความคิด และความรูสึกตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคกร 

องคประกอบของแรงงาน การมีความสัมพันธ กับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจ

น้ัน ไดแก ความรูสึกวาประสบความสําเร็จในผลงาน ความรูสึกวาไดรับการยกยองนับถือ และ

ความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ ความรูสึกที่เปนไปในทางบวก  

เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540, น. 48) ที่ ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปน

ภาวะทางจิตใจ หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวก ซึ่งเกิดขึ้น เน่ืองมาจาก การประเมินตาม

ประสบการณของบุคคลหน่ึงๆ ซึ่งขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ  

นภารัตน เสือจงพรู (2544, น. 15) ที่กลาววา ความพึงพอใจ เปนไดทั้งความรูสึกทางบวก 

และ ความรูสึกทางลบ หรืออาจหมายความถึง ความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความ
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พึง พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ และความพึงพอใจ ยังเปนความรูสึก

ภายในที่ แตละบุคคลจะเปรียบเทียบระหวาง เหตุการณจริงกับความคิดเห็นตอสภาพการณที่อยาก

ใหเปน ที่ คาดหวังไว หรือที่รูสึกวาตนเองสมควรจะไดรับ โดยผลที่ไดน้ัน จะเปนความพึงพอใจ 

หรือไมพึงพอใจ ก็ถือวาเปนการตัดสินของแตละบุคคล ดังที่ Carnpbell (1976, น. 117-124, อางถึง

ใน วาณี ทองเสวต, 2548) ไดกลาวไวเชนกัน  

Shelly (อางถึงใน ประกายดาว (2536, น. 204) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไววา 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย น่ันคือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ 

โดยความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ซึ่งความสุขเปนความรูสึกที่ 

ซับซอน ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับ 

ความตองการของมนุษย  

กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับ การตอบสนอง ซึ่ง

มนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพื้นฐานไมตางกัน และความตองการ น้ันจะเพิ่มมาก

ขึ้นเปนลําดับไปตามธรรมชาติของมนุษย ดังทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy 

of human needs) มีลําดับความตองการอยู 5 ขั้น ไดแก   

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) ความตองการในขั้นน้ีเปน

ความตองการพื้นฐานของมนุษย เปนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุด

เพราะเปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตัวอยางเชน ความตองการอากาศ อาหาร ยารักษา

โรค หากความตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอ่ืนๆ ได 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความตองการใน

ขั้นน้ีจะเกิดเมื่อขั้นแรกไดรับการตอบสนอง ความตองการในขั้นน้ีเปนความตองการที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการตอบสนอง

จะเกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา รูสึกไมมั่นคง 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2  

ขั้นแรกไดรับการสนองความตองการแลว มนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอ่ืน 

ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) แบงออกเปน 2 ลักษณะ 

ไดแก  

4.1 ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นใน 

ตนเอง มีความสามารถและความสําเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง  
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4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem from others) คือ ความตองการชื่อเสียง 

เกียรติยศ การยอมรับยกยองจากผูอ่ืน 

ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจประจักษตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs) เปน

ความตองการเพื่อตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุด

ความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของคนอ่ืนและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ 

สรุปไดวา ทฤษฎีความตองการของ Maslow น้ีผูบังคับบัญชาจะตองพยายามศึกษาความ

ตองการของผูรวมงาน อยูสมอวา แตละคนมีความตองการสิ่งใด เพื่อวา จะสามารถสนองความ

ตองการของ เขาไดในระดับที่พึงพอใจ  

จากความหมายที่ไดกลาวในขางตน สามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปน 

ความรูสึกทางบวกซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการของบุคคลน้ันๆ ในระดับที่ 

คาดหวังหรือสูงกวาที่คาดหวังน่ันเอง 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความพึงพอใจของมนุษยในดานความรูสึก ความคิดเห็นตอ

อารมณตอบสนองตอสภาพการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานมี 3 ทฤษฎีดังน้ี 

1. Existence-growth Theory ไดแบงระดับความตองการของมนุษยอออกเปน 3 ขั้น คือ 

(สมพงษ เกษมสิน, 2530, หนา 89-96) 

1.1 ความตองการดํารงอยู (Existence Needs) เปนความตองการจะดํารงชีวิตไดแก ความ 

ตองการทางดานรางกายและดานความปลอดภัย 

1.2 ความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness Needs) เปนความตองการจะมีสัมพันธ 

กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 

1.3 ความตองการดานความกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการขั้นสูงสุดเปน 

ความตองการที่จะไดรับความยกยอง ในสังคม และไดรับความสําเร็จในชีวิต 

2. ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮริทซเบริก ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานโดยใช 

ทฤษฎีสององคประกอบของ (Herzberg’s Two Factor Theory) หรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน 

Motivation Maintenance Theory, Dual Factor Theory หรือ Motivation Hygiene Theory เปน

ทฤษฎีที่กลาวถึงความพึงพอใจ  และไมพึงพอใจในการทํางาน เฮริทซเบริกและคณะไดทําการ

ทดลองโดยการสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คน จากอุตสาหกรรม 11 แหง ใน

บริเวณเมืองฟตสเบอร (Pittsburg) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ

สอบถามจากคนงานแตละคนเพื่อหาคําตอบวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหเขารูสึกชอบหรือไมชอบ
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ตลอดจนหาสาเหตุจากการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณเฮริทซเบริกและคณะไดสรุปวามีปจจัย

สําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบงานของแตละบุคคล ปจจัยดังกลาวเรียกวา 

ปจจัยจูงใจ (Motivator) และปจจัยค้ําจุน(Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปจจัย

สุขภาพอนามัย (Hygiene Factor) 

3. ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) มีแนวคามคิดวา 

3.1 มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด  

3.2 ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับขั้นความ 

ตองการพื้นฐาน  

3.3 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ันๆ ตอไป 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  

 

การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ  

Millet (2012) กลาววา ความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service) หรือ 

ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการพิจารณาจากองคประกอบ 5 

ดาน ดังน้ี  

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการ 

งานของที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ันผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา 

เทียมกัน ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่

เปน ปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน  

2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการ 

ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ถาไมมีการตรงเวลาจะนํามาซึ่งการสรางความไมพึงพอใจ

ใหแก ผูใชบริการ  

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี 

จํานวนการใหบริการ และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the geographical) 

ซึ่ง Millet เห็นวาความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามี จํานวนการใหบริการ

ที่ไมเพียงพอ และสถานที่ต้ังที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก ผูใชบริการ  

4. การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่ 

เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจขององคกรที่ 

ใหบริการวาจะให หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได  
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5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มี 

การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ 

ความสามารถที่ทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

จากความหมายของความพึงพอใจในการบริการที่กลาวมาแลวพอจะสรุปไดวา การบริการ 

หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ เพื่อเปนการใหความสะดวกแกบุคคลอ่ืนซึ่งกิจกรรมน้ัน

ไมสามารถจับตองได แตสามารถตอบสนองความตองการของผูรับได และสามารถทําใหเกิดความ 

ประทับใจ หรือความพึงพอใจกับผูใชบริการได ซึ่งหลักการใหบริการประกอบไปดวยการ

ใหบริการ อยางเสมอภาค การใหบริการอยางทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการ

อยางตอเน่ือง การใหบริการอยางกาวหนา 

 

เคร่ืองมือการวัดคุณภาพการบริการ  

Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) คุณภาพการบริการ (Service quality) เปนสิ่ง ที่

ลูกคาทุกคนคาดหวังที่จะไดรับจากการบริการในการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากเคร่ืองมือวัดคุณภาพ 

การบริการซึ่งเปนการวัดคุณภาพจาก 5 ดานดังน้ี  

1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความ เปน

รูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับตองไดมีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น เชน อุปกรณ และ 

เคร่ืองใชสํานักงานสภาพแวดลอมและการตกแตง การแตงกายของพนักงาน แผนพับ และเอกสาร

ตาง ๆ ปายประกาศ ความสะอาดและความเปนระเบียบของสํานักงาน ทําเลที่ต้ัง ลักษณะดังกลาวจะ

ชวย ใหลูกคารับรูวามีความต้ังใจในการใหบริการ และลูกคาสามารถเห็นภาพไดชัดเจน  

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การใหบริการตองตรงตามเวลาที่สัญญาไว กับ

ลูกคางานบริการที่มอบหมายใหแกลูกคาทุกคร้ังตองมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความ 

สม่ําเสมอ มีการเก็บขอมูลของลูกคาและสามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอตอการ 

ใหบริการ และสามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดกับลูกคาดวยความเต็มใจ  

3. การตอบสนองลูกคา (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเปนความต้ังใจที่จะ ชวยเหลือ

ลูกคา โดยใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนานรวมทั้งตองมีความกระตือรือรน เห็นลูกคา แลว

ตองรีบตอนรับตอนรับใหการชวยเหลือ สอบถามถึงการมาใชบริการอยางไมละเลย ความรวดเร็ว 

จะตองมาจากพนักงาน และกระบวนการในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  

4. การใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานที่มี ความรู

ความสามารถในการใหขอมูลที่ถูกตองมีทักษะในการทํางานตอบสนองความตองการของลูกคา 

และมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และรูสึกปลอดภัยสรางความมั่นใจวา 

ลูกคาไดรับบริการที่ดี  
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5. การเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ใหบริการลูกคาแตละราย ดวย

ความเอาใจใสและใหความเปนกันเองและดูแลลูกคาเปรียบเสมือนญาติ และแจงขอมูลขาวสาร ตาง 

ๆ ใหรับทราบ ศึกษาความตองการของลูกคาแตละรายมีความเหมือนและความแตกตางในบาง เร่ือง 

ใชเปนแนวทางการใหบริการลูกคาแตละรายในการสรางความพึงพอใจ 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึงการบริการที่ดีเลิศ (ExcellentService) 

ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของพนักงานผูรับบริการจนทําใหเกิดความพอใจ 

(Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 

2547 :106 อางอิงจาก Johnston, 1995 : Lloyd-walker & Cheung, 1998) คําวาบริการที่ดีเลิศตรงกับ

ความตองการหมายถึง สิ่งที่ผูรับบริการตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองสวนบริการที่

เกินความตองการของผูรับบริการหมายถึง สิ่งที่ผูรับบริการตองการ หรือคาดหวังไวไดรับการ

ตอบสนองอยางเต็มที่จนรูสึกวาการบริการน้ันเปนบริการที่ ประทับใจคุมคาแกการตัดสินใจ 

 

แนวคิดคุณภาพการบริการ 

1. Reliability (ความไวใจ หรือ ความนาเชื่อถือ) 

2. Assurance (ความมั่นใจ) 

3. Tangibles (สิ่งที่สามารถจับตองได) 

4. Empathy (ความใสใจ) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา) 

จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555 ในการวิจัยคร้ังตอมาคณะผูวิจัยทั้ง 3 คนดังกลาวขางตนพบวา 

มีระดับของความสัมพันธ (Degree of Correlation) กันเองระหวางตัวแปรดังกลาวคอนขางสูง จึง

ปรับเกณฑในการประเมินคุณภาพของบริการใหมใหเหลือเกณฑอยางกวางทั้งหมด รวม 5 ประการ 

ดังตอไปน้ี 

1. Reliability (ความไวใจ หรือ ความนาเชื่อถือ) ความสามารถในการใหบริการอยาง

ถูกตองแมนยา (Accurate Performance) การใหบริการตรงกับสัญญาที่ใหไวกับลูกคา และบริการที่

ใหทุกคร้ัง มีความสม่ําเสมอ ทําใหลูกคารูสึกวานาเชื่อถือในมาตรฐานการใหบริการ สามารถให

ความไววางใจได  (Dependable)หรือความสามารถในการใหบริการอยางถูกตอง(Accurate 

Performance)และไววางใจ (Dependable)(ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555)หรือเปนความนาเชื่อถือ

ไวใจในความสามารถที่จะใหบริการไดอยางไววางใจ และมีความแมนยํา และเชื่อถือไดวาจะสง

มอบบริการตามที่ไดสัญญาไว ความนาเชื่อถือ มีความหมายวาการปฏิบัติการใหบริการที่ถูกตอง

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
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ต้ังแตเร่ิมดําเนินการและถูกตองอยูตลอดเวลา จากการวิจัยความนาเชื่อถือ จะเปนอีกเร่ืองหน่ึงที่มี

ความสําคัญในประเด็นดานงานบริการ(จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555) 

2. Assurance (ความมั่นใจ) ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จาเปนในการบริการ 

(Competence) มีสุภาพและเปนมิตรกับลูกคา (Courtesy) มีความชื่อสัตย และสามารถสรางความ

มั่นใจใหแกลูกคาได (Credibility) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)(ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 

2555)หรือทําใหเกิดความมั่นใจ ความรูหรือมารยาทของพนักงานและความสามารถที่จะสงผาน

ความนาเชื่อถือ และการสรางความเชื่อมั่นของลูกคาขึ้น ในคุณภาพการบริการที่มี บอยคร้ังผู

ใหบริการจะมอบซึ่งความมั่นใจในเบื้องตนจากความสามารถในตัวงานที่เขามีอยู(จรัญชัย กรเกตุ

มหาชัย 2555) 

3. Tangibles (สิ่งท่ีสามารถจับตองได) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ เคร่ืองมือ สิ่งอา

นวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใชในการสื่อสารตาง ๆหรือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกๆ

ประกอบดวยสภาพแวดลอม เคร่ืองมือและอุ ปกรณตางๆ (ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555)หรือสิ่งที่จับ

ตองไดเปนหลักฐานทางกายภาพของการบริการ หรือสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นไดเพื่อชวยทําใหลูกคา

ทราบรูปแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการไดลวงหนา(จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555) 

4. Empathy (ความใสใจ) สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถติดตอไดงาย (Easy  

Access) ความสามารถในการติดตอสื่อสารใหลูกคาเขาใจได (Good Communication) ความเห็นอก

เห็นใจ และเขาใจลูกคา (Customer Understanding) (ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555) หรือเปนการดูแล

เอาใจใส เปนการสนใจดูแลลูกคาและความต้ังใจของแตละบุคคลที่มีตองานดานบริการที่สงมอบให

ลูกคา ความเอาใจใสเปนสิ่งตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาจากมุมมองของลูกคา (จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 

2555) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา) ความเต็มใจที่จะใหบริการทันที (Promptness) 

และใหความชวยเหลือเปนอยางดี (Helpfulness)(ผดุงศักด์ิ สายสระสรง 2555)หรือการเปนการ

ตอบสนอง คือความยินดีและการมีความสามารถที่จะจัดใหมีบริการโดยฉับพลัน และเพื่อที่จะตอง

สนองอยางรวดเร็วตอความตองการของลูกคา บอยคร้ังที่ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับการขาดซึ่งการ

ตอบสนองในสวนตางๆ ของการบริการที่มอบใหที่ผูจัดใหมีการบริการแสดงใหเห็นถึงการขาดการ

ตอบสนอง เมื่อเขายากตอการที่จะติดตอ แสดงใหเห็นถึงการขาดการติดตาม การใหบริการที่ไมดี 

และกระทําเหมือนกบวาไดทําตามสิ่งที่ลูกคาชอบแลว(จรัญชัย กรเกตุมหาชัย 2555) 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมการตลาด (7’Ps) 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน

การตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่

เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 35-36, 337 )                     

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_7
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_1


14 

 

สวนประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  (Product) การจัดจําหนาย (Place) การ

กําหนดราคา (Price) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาด

ไดอีก อยางหน่ึงวา 4’Ps สวนประกอบทั้ง 4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แตละตัวมีความสําคัญ

เทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ โดยเนนนํ้าหนักที่ P ใดมากกวา

กัน เพื่อใหสามารถ ตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค                     

1.ผลิตภัณฑ (Product) 

 ปจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได  กิจการน้ัน จะตองมีสิ่งที่จะเสนอขาย 

อาจเปนสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด(Idea) ที่จะตอบสนองความตองการได การศึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑน้ัน นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑในรูปของผลิตภัณฑเบ็ดเสร็จ (Total Product) ซึ่ง

หมายถึง ตัวสินคา บวกกับความพอใจและผลประโยชนอ่ืนที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาน้ัน 

ผูบริหารการตลาดจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาใหสอดคลองกับความ

ตองการของ กลุมเปาหมาย โดยเนนถึงการสรางความพอใจใหแกผูบริโภคและสนองความตองการ

ของผูบริโภคเปนสําคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ จะตองศึกษาปญหาตาง ๆ ที่ครอบคลุมถึง

การเลือกตัวผลิตภัณฑ หรือ สายผลิตภัณฑ การเพิ่มหรือลดชนิดของสินคาในสายผลิตภัณฑ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ ในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบริการประกอบการ

ขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมา จําหนายตอบสนองความตองการของผูบริโภค

กลุมใด วงจรผลิตภัณฑของสินคามีระยะเวลานานเทาใด ในแต ละชวง เวลาของวงจรผลิตภัณฑน้ัน 

นักบริหารการตลาดควรจะใชกลยุทธทางการตลาดอยางไร และเมื่อ ตองการที่จะสรางความ

เจริญกาวหนาใหแกกิจการ ธุรกิจจะตองมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอด คลองกับความ

ตองการของตลาดไดอยางไร  

              ปจจุบันจะเห็นไดวาผูบริโภคใหความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคามากกวาแต 

กอน บทบาทของการบรรจุภัณฑจึงมีความสําคัญตอตัวผลิตภัณฑอยางยิ่ง การบรรจุภัณฑจะ

กอใหเกิดประโยชนหลักอยู 2 ประการดวยกัน คือ เปนการปองกันคุณภาพของสินคาและชวย

สงเสริมการจําหนาย ดังน้ัน รูปรางของภาชนะบรรจุหรือหีบหอในปจจุบันจึงมีสีสันสะดุดตา และ

วัสดุที่ใชทําหีบหอแปลกใหม กวาเดิม บอยคร้ังที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาโดยคํานึงถึงตัวบรรจุ

ภัณฑมากกวาตัวสินคา ผลิตภัณฑที่ผลิต ขึ้นมาจําหนายในตลาดจะตองมีการกําหนดตราสินคาและ

เคร่ืองหมายการคา เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑน้ันเปนของผูผลิตรายใดรายหน่ึงอยาง

ชัดเจน ตราสินคาเปนสิ่งมีประโยชนแกผูบริโภค ทําให ผูบริโภคทราบวาสินคาชนิดน้ัน เปนของ

ผูผลิตรายใด  ผูบริโภคจะสามารถใชประสบการในอดีตมาชวยในการ ตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น โดยมิ

ตองสอบถามขอมูลอยูตลอดเวลาและเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินคาน้ัน 
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2. การจัดจําหนาย (Place or Distribution)  

             ผลิตภัณฑที่ผูผลิตผลิตขึ้นมาไดน้ัน ถึงแมวา จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถาผูบริโภคไม

ทราบแหลงซื้อและไมสามารถจะจัดหามาไดเมื่อเกิดความตองการผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาก็ไม

สามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังน้ัน นักการตลาดจึงจําเปนตอง พิจารณาวาที่ไหน 

เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสินคา การจัดจําหนายเปนเร่ืองที่ซับซอน แตก็เปน สิ่งจําเปนที่

ตองศึกษา                     

           การจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ ชองทางจําหนายสินคา (Channel of 

Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนายวาจะใชวิธีการขายสินคาใหกับ

ผูบริโภค โดยตรง หรือการขายสินคาผานสถาบันคนกลางตาง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางตาง ๆ 

เชน พอคาสง (Wholesalers) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent  Middleman) ที่มี

ตอตลาด  อีก สวนหน่ึงของกิจกรรมการจัดจําหนายสินคา คือ การแจกจายตัวสินคา (Physical  

Distribution)  การกระจายสินคาเขาสูตัวผูบริโภค การเลือกใชวิธีการขนสง (Transportation) ที่

เหมาะสมในการชวยแจกจายสินคา สื่อ การขนสงไดแก การขนสงทางอากาศ ทางรถยนต ทาง

รถไฟ ทางเรือ และทางทอ ผูบริหารการตลาดจะตอง คํานึงวาจะเลือกใชสื่ออยางใดถึงจะดีที่สุด โดย

เสียคาใชจายตํ่าและสินคาน้ันไปถึงลูกคาทันเวลา ขั้นตอนที่ สําคัญอีกประการหน่ึงในการแจกจาย

ตัวสินคา คือ ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสินคา (Storage) เพื่อรอการ จําหนายใหทันเวลาที่

ผูบริโภคตองการ 

3.การกําหนดราคา (Price)  

เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมา รวมทั้งหาชองทางการ จัดจําหนายและวิธีการ

แจกจายตัวสินคาไดแลว สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป คือ การกําหนดราคาที่เหมาะสม

ใหกับผลิตภัณฑที่จะนําไปเสนอขายกอนที่จะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจตองมีเปาหมายวาจะต้ังราคา 

เพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market  Share) หรือเพื่อเปาหมายอยางอ่ืน  อีก

ทั้งตองมีการใชกลยุทธในการต้ังราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาดเปาหมายและสูกับคู

แขงขันไดในการแขงขันในตลาด กลยุทธราคาเปนเคร่ืองมือที่คูแขงขันนํามาใชไดผลรวดเร็วกวา

ปจจัยอ่ืน ๆ เชน การลดราคา หรืออาจ ต้ังราคาสินคาใหสูงสําหรับสินคาที่มีลักษณะพิเศษในตัวของ

มันเอง เพื่อแสดงภาพพจนที่ดี อาจใชผลทาง จิตวิทยามาชวยเสริมการต้ังราคา การต้ังราคาสินคาอาจ

มีนโยบายการใหสินเชื่อหรือนโยบายการใหสวนลดเงิน สดสวนลดการคา หรือสวน ลดปริมาณ 

ฯลฯ นอกจากน้ันธุรกิจจะตองคํานึงถึงกฎขอบังคับทางกฎหมายที่จะมี ผลกระทบตอราคาดวย ราคา

มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของ

ผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑน้ัน ผูกําหนดกลยุทธการตลาด ดังน้ี 
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2.1 คุณคาที่รับรู ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของ

ผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาน้ัน ผลิตภัณฑน้ัน 

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

2.3 การแขงขัน 

2.4 ปจจัยอ่ืน ๆ 

4.การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสารไป 

ยังตลาดเปาหมาย การสงเสริมการตลาดเปนวิธีการที่จะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่

เสนอขาย วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด เพื่อบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑ

ออกจําหนายใน ตลาดพยายามชักชวนใหลูกคาซื้อและเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผูบริโภค 

          การสงเสริมการตลาดจะตองมีการศึกษาถึงกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication 

Process) เพื่อเขาใจถึงความสัมพันธระหวางผูรับกับผูสง การสงเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือสําคัญที่

จะใชอยู 5 ชนิดดวยกัน ที่เรียกวาสวนผสมของการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแก                                     

3.1 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการเสนอขายสินคาแบบ เผชิญหนากัน 

(Face-to-Face) พนักงานขายตองเขาพบปะกับผูซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา การสงเสริม 

การตลาดโดยวิธีน้ีเปนวิธีที่ดีที่สุด แตเสียคาใชจายสูง 

3.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจายเงินเพื่อการสงเสริม การตลาด 

โดยมิไดอาศัยตัวบุคคลในการนําเสนอหรือชวยในการขาย แตเปนการใชสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ 

เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา อินเตอรเนท (Internet) สื่อโฆษณาเหลาน้ีจะ

สามารถเขาถึงผูบริโภคเปนกลุมใหญ เหมาะสําหรับสินคาที่ตองการกระจายตลาดกวาง 

3.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทําหนาที่ชวย พนักงานขาย

และการโฆษณาในการขายสินคา การสงเสริมการขายเปนการกระตุนผูบริโภคใหเกิดความ ตองการ

ในตัวสินคา การสงเสริมการขายจัดทําในรูปของการแสดงสินคา การแจกของตัวอยาง แจกคูปอง 

ของ แถม การใชแสตมปเพื่อแลกสินคาการชิงโชคแจกรางวัลตาง ๆ ฯลฯ                                  

3.4  การเผยแพรและประชาสัมพันธ  (Publicity  and  Public  Relation) ใน ปจจุบันธุรกิจ

มักสนใจภาพพจนของกิจการ ธุรกิจไดใชเงินจํานวนมากเพื่อสรางชื่อเสียงและภาพพจนของกิจการ 

ปจจุบันองคกรธุรกิจสวนใหญไมไดเนนที่การแสวงหากําไร (Maximize  Profit) เพียงอยางเดียว 

ตองเนนที่วัตถุประสงคของการใหบริการแกสังคมดวย (Social Objective) เพราะความอยูรอดของ

องคการธุรกิจจะขึ้นอยูกับการยอมรับของกลุมผูบริโภคในสังคม  ถาหากกลุมผูบริโภคตอตานหรือ

มีความคิดวาองคการธุรกิจแสวงหาผลประโยชนใหกับตนมากจนไมคํานึงถึงสังคม หรือผูบริโภค 

เชน การผลิตสินคา แลวปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าหรือทําใหอากาศเปนพิษ กอใหเกิดผลเสียแกสวนรวม 

โดยมิไดหาวิธีแกไข จะสรางภาพพจนที่ไมดีขององคการธุรกิจ  หรือตัวอยางของบริษัทบุญรอดบริ

เวอร่ี จํากัด เปนกิจการขายเบียร ซึ่งมีสวนในการเสนอสิ่งที่เปนพิษ ภัยตอประชาชน จึงพยายามทํา
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ปายโฆษณาเพื่อเสริมสรางภาพพจน ดวยการเสนอเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติ อนุรักษวัฒนธรรม

ไทย  เปนการชดเชย เบี่ยงเบนความรูสึกตอตานของสังคม หากกลุมผูบริโภคไมพอใจและไม

ตองการซื้อสินคาและบริการของผูผลิตยอมเปนสาเหตุที่จะจํากัดการเจริญเติบโตของธุรกิจได  

3.5 กระบวนการ (Process) เปนการสรางสรรคและการสงมอบสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑโดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธที่สําคัญสําหรับการบริการ คือ 

เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดังน้ันกระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในกาสงมอบ รวมถึงตองงายตอการปฏิบัติการ เพื่อที่พนักงานจะไดไมเกิดความ

สับสน ทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวกันและงานที่ไดตองดีมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพในอดีต สถานที่ต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนทองนาซึ่งเปนของคุณพอ

เพิ่มและคุณแม ละออง รุงเรือง ทานไดต้ังปณิธานไววา จะใหสถานที่แหงน้ีเปนสถาบันการศึกษาที่

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแก เยาวชนไทย จึงไดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยขึ้นใน ปพ.ศ.2516 เปด

สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน โดยให ทายาทบริหาร และมีนายชนะ รุงแสง เปน

ประธานกรรมการ ตอมาป พ.ศ. 2524 ไดจัดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาบัญชี และการขาย ในปพ.ศ. 2536 

ไดขยายหลักสูตรใหสูงขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชี การตลาด 

และ คอมพิวเตอรธุกิจในป พ.ศ.2540 ไดเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ใน

ระดับปวส.โดย คณาจารยชาวตางชาติในป พ.ศ. 2554 สถาบันครบรอบ 30 ป และไดเปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
 

4. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

   ในอดีต สถานที่ต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนทองนาซึ่งเปนของคุณพอ

เพิ่มและคุณแม ละออง รุงเรือง ทานไดต้ังปณิธานไววา จะใหสถานที่แหงน้ีเปนสถาบันการศึกษาที่

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแก เยาวชนไทย จึงไดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยขึ้นใน ปพ.ศ.2516 เปด

สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน โดยให ทายาทบริหาร และมีนายชนะ รุงแสง เปน

ประธานกรรมการ ตอมาป พ.ศ. 2524 ไดจัดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาบัญชี และการขาย ในปพ.ศ. 2536 

ไดขยายหลักสูตรใหสูงขึ้นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชี การตลาด 

และ คอมพิวเตอรธุกิจในป พ.ศ.2540 ไดเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ใน

ระดับปวส.โดย คณาจารยชาวตางชาติในป พ.ศ. 2554 สถาบันครบรอบ 30 ป และไดเปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการ เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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      ปจจุบันปการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปดสอนระดับปวช.          

4 สาขาวิชา และ ระดับปวส. 5  สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ การ

จัดการโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ

ต้ังแตระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอกทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศ และอาจารยฝายสนับสนุน

การสอน บุคลากรทางการศึกษา รวมกวา 200 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปน

สถาบันการศึกษาที่มีความพรอมความทันสมัย ทั้งอาคารสถานที่ และ อุปกรณการเรียน อันจะ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสงเสริมสรางวิสัยทัศนที่ดี พรอมที่จะกาวไปกับโลกแหง 

อนาคตอยางมีคุณภาพ เปนสถาบันที่มีการศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่ง แหงหน่ึงของ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดผานการตรวจสอบประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เมื่อปการศึกษา 2545 

2550 และ 2554 โดยมีนายชนะ รุงแสง เปนประธาน กรรมการ บริหารภายใตการบริหารงานของ 

ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูรับใบอนุญาตและผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กําหนดนโยบายแมบทในการดําเนินงาน 4 

ประการ คือ ความเปน เลิศ ความทันสมัย ความรับผิดชอบตอสังคม และการรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ 

วิสัยทัศน (VISION) 

      เปนองคกรการเรียนรูที่มีคุณภาพเพื่อสรางคนใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่ง หมายถึง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จะไดรับการพัฒนาเปนองคกรการเรียนรู ที่มีคุณภาพตอการสราง

ความรูที่เชี่ยวชาญในสาขา วิชาชีพที่ตนศึกษาอยู ใหมีสมรรถนะสูงเปนแบบสากล มีความรูคู

คุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม และดํารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย พันธกิจ 

(MISSION) 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

          วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนและ

วัดผล พบวา ผลการวิจัยพบวา เปนเพศชาย 71 คน (รอยละ 31.28) เพศหญิง 156 คน (รอยละ 68.72) 

คณะที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ 173 คน (รอยละ 76.21) คณะบัญชี45 คน (รอยละ 19.82) คณะ

นิติศาสตร9 คน (รอยละ 3.96) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล

ทุกคณะ มีความพึงพอใจโดย รวมอยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในเกณฑที่รับได            

ทุกขอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการตอนรับดวย อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส คณะบริหารธุรกิจ          
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มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คือ การตอนรับดวยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส

ใหบริการมีความรู ความเขาใจ ใหคําปรึกษาและขอแนะนํา คณะบัญชีมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก คือ บริการดวยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือรนสรางความ ประทับใจและความเขาใจที่ดีแกผูมา

ติดตอคณะนิติศาสตร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มี ความรู ความเขาใจ ใหคําปรึกษา

และขอแนะนําบริการ เปนไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ รวดเร็วถูกตอง แมนยํา ทันเหตุการณตรง

ตามเวลา  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความพึง

พอใจตอการใหบริการ งานทะเบียนและวัดผลแตกตางกันที่ระดับความสําคัญ .05 นักศึกษาชาย พึง

พอใจมากกวานักศึกษาหญิง เร่ืองการตอนรับดวยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส การบริการมี

ความถูกตอง แมนยําทันเหตุการณใหบริการ ตรงตามเวลานัดหมาย สวนนักศึกษาหญิงพอใจ

มากกวานักศึกษาชายในเร่ืองผูใหบริการมีความรู ความเขาใจ ใหคําปรึกษาและขอแนะนํา 

           อุไร วิฬุรบุตร (2542) ศึกษาความพึงพอใจของผูประกันตนที่มีตอบริการทางการแพทยของ

โรงพยาบาลยโสธรที่ แผนกผูปวยนอก โดยใชปจจัยในการชี้วัดความพึงพอใจตอบริการทางดาน

การแพทยประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานความสะดวกที่ไดรับจากสถานภาพ ความหลากหลายของ

บริการ อัธยาศัย ความสนใจของเจาหนาที่การใหขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยจากเจาหนาที่การ

ยอมรับคุณภาพของการบริการ ความคุมคาของคาใชจายในการประกันตน ผลการศึกษาพบวาระดับ

ความพึงพอใจของผูประกันตนที่มีตอบริการทางการแพทยทั้ง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง 

ทางดานปญหาอุปสรรคในการขอรับบริการทางการแพทย พบวา สวนใหญมีปญหาดานความไม

สะดวกเน่ืองจากสถานพยาบาลหางไกลจากที่ทํางานและที่พักขั้นตอนการ เขารับบริการเสีย

เวลานาน อัธยาศัยจากเจาหนาที่ไมยิ้มแยมแจมใส พูดจาไมสุภาพ ไมคอยมีการใหคําแนะนําหรือ

ขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยของคนไข 

           เทียมใจ  สุขสุภา (2541) ไดศึกษาจากงานวิจัยเร่ือง แนวทางการปรับปรุงการจัดการงานคลังและ

พัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา แนวทางการปรับปรุงการจัดการงานคลังและพัสดุของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมดานตางๆมีขอเสนอดังน้ี ดานการวางแผน ควรมีการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การวางแผนปฏิบัติงานแก บุคลากรในงานคลังและพัสดุ ควรมีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ

ตองการของงาน 24 ดานการจัดองคการ ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 

ทุกคนไวอยางชัดเจน ควรมีการกําหนดโครงสรางสายงานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนควรมีการ จัด

บุคลากรใหพอเพียงกับงาน ควรมีการมอบหมายงานใหแกบุคลากรทุกระดับรับผิดชอบงานดวย ความ

ชัดเจนและเหมาะสม ดานการดําเนินการในองคการ ควรจัดทําหรือหาเอกสารคูมือ ระเบียบ แนวทาง 

ปฏิบัติตาง ๆ  เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุ เพื่อใหบุคลากรใชศึกษาคนควาไดอยางสะดวก ควรมีการสื่อสาร

เพื่อกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการทํางานของบุคลากร ควรมีการสั่งการอยางชัดเจน แลเปนไปตาม

สายการบังคับบัญชา ดานการควบคุม กํากับ ดูแล ควรมีการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแลและ ประเมินผล

งานเปนระยะอยางตอเน่ือง 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของ

สํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังน้ี  

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง  

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

4. การวิเคราะหขอมูล  

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากร 

ประชากร ที่ใชในการบริการในคร้ังน้ี เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย           

พณิชยการ จํานวน 2,824 คน  (ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิ.ย. (2562) 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการบริการคร้ังน้ี เปนนักศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ จํานวน 100 คน   

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอมูล แบงออกเปน 2 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปน             

แบบเลือกตอบ (Check List) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานัก

การคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปนคําถามปลายเปด (Close – Ended 

Questionnaires) ชนิดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

    คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

    คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 

    คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

    คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอย 

    คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ

บริการของสํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ การวิเคราะหขอมูลไดมีการ

กําหนดวิธีการทางสถิติ เพื่อใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแยกวิเคราะห

ตามลําดับดังน้ี 

1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานักการคลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (x�) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.) (ชูศรี วงศรัตนะ.2541:75) สําหรับเกณฑการแปลความหมายตามหลัก                  

Likert ไดกําหนดแบบชวงออกเปน 5 ชวง ตามเกณฑ 

เกณฑสําหรับการแปลผลในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

ระดับ    การใหคะแนน   ความพึงพอใจ  

มากที่สุด   5    มีความพึงพอใจของผูใชบริการมากที่สุด  

มาก     4    มีความพึงพอใจของผูใชบริการมาก  

ปานกลาง    3    มีความพึงพอใจของผูใชบริการปานกลาง  

นอย    2    มีความพึงพอใจของผูใชบริการนอย  

นอยที่สุด    1   มีความพึงพอใจของผูใชบริการนอยที่สุด 

 

การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

           ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหโดย 

               1. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดนํามาแจกแจงความถี่ของคําตอบแต          

ละขอ ดวยการลงรหัสคําตอบในแตละขอ ใหเปนตัวเลขประจําแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อเตรียม

นําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

                 2. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวกรอกลงในแบบฟอรมการลงรหัสทั่วไป (general coding form) 

ซึ่งเปนการเตรียมขอมูล เพื่อสงไปบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูล โดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

              ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูลทาง 

สําหรับเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นกําหนดเกณฑการประเมินไวดังน้ี 
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คาระดับคะแนนความคิดเห็น                                       ความหมาย 

                 5                                                                 มากที่สุด 

                 4                                                                  มาก 

                 3                                                                  ปานกลาง 

2                                                              นอย 

1         นอยมาก 

คาแปลความหมาย 

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00                            หมายถึง มากที่สุด 

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50                            หมายถึง มาก 

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50                            หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50                            หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50                            หมายถึง นอยที่สุด 

 

5. การวิเคราะหขอมูลในสถิติดังน้ี 

             ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจะใชคารอยละ (Percentage) สวน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ จะใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชสถิติดังน้ี 

คารอยละ (Percentage) คํานวณไดจากสูตร 

    P = 𝑓
𝑛 

x100 

                            เมื่อ P         แทน    คารอยละ 

                                  F          แทน     ความถี่ของคะแนน 

                                  N         แทน      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร 

      X = ∑𝑥             

                 n                           

 เมื่อ   X               แทน         คะแนนเฉลี่ย 

         ∑𝑥          แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           N              แทน         ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คํานวณไดจากสูตร 

S.D. = 
�𝑛Ʃ𝑥²−(Ʃ𝑥)²

𝑛(𝑛−1)
 

 เมื่อ S.D.          แทน        คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

        X              แทน        คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

        N              แทน       จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

        n-1           แทน        จํานวนตัวแปรอิสระ 

      (Ʃ𝑥)²      แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

       Ʃ𝑥²         แทน         ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกังสอง 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการการคลังนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

ซึ่งเปนนักศึกษา จํานวน 100 ชุด และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

และจัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดย         

การแจกแจงความถี่ คารอยละ 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการการคลังวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

 ชาย 

 หญิง 

40 

60 

40.0 

60.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญที่มาใชบริการการคลัง เปนเพศหญิง 

จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 60.0 และเปนเพศชาย จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 

 

ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

 15-17 ป 

 18-20 ป 

49 

51 

49.0 

51.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่  2 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญที่มาใชบริการการคลัง มีอาย ุ          

อยูในชวง 15-17 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 49.0 และมีอายุอยูในชวง 18-20 ป จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 51.0 
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ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

 ปวช. 

 ปวส. 

49 

51 

41.0 

51.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญที่มาใชบริการการคลัง อยูในระดับ

การศึกษาชั้น ปวช. จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 49.0 และอยูในระดับการศึกษาชั้น ปวส. จํานวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 51.0 

 

ตารางที่ 4 จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามสาขาที่สังกัด 

สาขา จํานวน รอยละ 

 บัญชี 

 การตลาด 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การจัดการโลจิสติกส 

 English Program 

 คอมพิวเตอรกราฟฟก 

10 

20 

20 

10 

20 

10 

10 

10.0 

20.0 

20.0 

10.0 

20.0 

10.0 

10.0 

รวม 100 100.0 

  

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญที่มาใชบริการการคลัง สังกัดตาม

สาขา ไดแก สาขาบัญชี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 สาขาการตลาด จํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 20.0 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.0 สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 การจัดการโลจิสติกส จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 

20.0 English Program จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และสาขาคอมพิวเตอรกราฟฟก              

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 
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ตารางที่ 5 จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามจํานวนคร้ังที่ใชบริการฝายการเงิน 

จํานวนคร้ังที่ใชบริการ จํานวน รอยละ 

 1 คร้ังตอเดือน 

 2 คร้ังตอเดือน 

 มากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

 ไมใชบริการเลย 

48 

20 

20 

12 

48.0 

20.0 

20.0 

12.0 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญที่มาใชบริการการคลัง นักศึกษาใช

บริการของฝายการเงิน 1 คร้ังตอเดือน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48.0 2 คร้ังตอเดือน จํานวน 20 

คน คิดเปนรอยละ 20.0 มากกวา 2 คร้ังตอเดือน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.0 และไมใช

บริการเลย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.0 

 

ตารางที่ 6 จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามประเภทบริการที่ใช 

ประเภทที่ใชบริการ จํานวน รอยละ 

 จายคาเทอม 

 จายคาลงทะเบียน 

 จายคาคํารองตางๆ 

 จายคาทําบัตรนักศึกษา 

40 

40 

10 

10 

40.0 

40.0 

10.0 

10.0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญที่มาใชบริการการคลัง ประเภทบริการ

ที่นักศึกษาใช คือ จายคาเทอม จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 จายคาลงทะเบียน จํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 40.0 จายคาคํารองตางๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และจายคาทําบัตร

นักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการการคลัง 

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักศึกษาดานการบริการ 
 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

x� SD ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

การบริการ 

1. เจาหนาที่แตงกายสุภาพ 

สะอาด เรียบรอย 

90 

(90%) 

10 

(10%) 

 

- 

 

- 

 

- 

4.90 0.30 มาก

ท่ีสุด 

2.เจาหนาที่ อํานวยควา ม

สะดวกและใหบริการได

ตามมาตรฐาน 

92 

(92%) 

8 

(8%) 

 

- 

 

- 

 

- 

4.92 0.27 มาก

ท่ีสุด 

3. เจาหนาที่มีความพรอมที่

จ ะ ใ ห บ ริ ก า ร ก า ร แ ก 

นักศึกษาหรือผูรับบริการ

ไดทันทวงที 

92 

( 92% ) 

5 

(5%) 

3 

(3%) 

 

- 

 

- 

4.89 0.40 มาก

ท่ีสุด 

4. ฝายการเงินมีการเปด-

ปด ใหบริการตรงตามเวลา

ที่ไดแจงใหทราบ 

94 

(94%) 

4 

(4%) 

2 

(2%) 

 

- 

 

- 

4.92 0.34 มาก

ท่ีสุด 

5.เ จ า ห น า ที่ เ ต ็ม ใ จ ที ่จ ะ

ช ว ย เ ห ล ือ  แ น ะ นํ า

นักศึกษาผูรับบริการเสมอ 

91 

(91%) 

8 

(8%) 

1 

(1%) 

 

- 

 

- 

4.90 0.33 มาก

ท่ีสุด 

6.เจาหนาที่ไมยุงเกินกวา

จะตอบสนองคํ ารองขอ

ของนักศึกษาผูรับบริการ 

93 

(93%) 

4 

(4%) 

3 

(3%) 

- - 4.90 0.39 มาก

ท่ีสุด 
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จากตารางที่ 7 ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการการคลังอยู

ในระดับมากที่สุด  ( x =4.89 , SD=0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ 

เจาหนาที่อํานวยความสะดวกและใหบริการไดตามมาตรฐาน, ฝายการเงินมีการเปด-ปดใหบริการ

ตรงตามเวลาที่ไดแจงใหทราบ, เจาหนาที่ปฏิบัติตอนักศึกษาผูรับบริการดวยความสุภาพ และเปน

มิตรเสมอ ( x =4.92 , SD=0.27, 0.34, 0.31)  รองลงมา เจาหนาที่แตงกายสุภาพ สะอาด  เรียบรอย, 

เจาหนาที่เต็มใจที่จะชวยเหลือ แนะนํานักศึกษาผูรับบริการเสมอ, เจาหนาที่ไมยุงเกินกวาจะ

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

x� SD ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

การบริการ(ตอ) 

7.ฝายการเงินมีการบันทึก

ข อ ม ูล ที ่ถ ูก ต อ ง  ไ ม มี

ขอผิดพลาด 

89 

(89%) 

8 

(8%) 

3 

(3%) 

 

- 

 

- 

4.86 0.43 มาก

ท่ีสุด 

8 . ฝ า ย ก า ร เ ง ิน ส า ม า ร ถ

แกไขสิ่งที ่ลูกคารองเรียน

และมีการชดเชยความไม

ส ะ ด ว ก ต า ง ๆ  ที ่เ ก ิด ขึ ้น

ใหแกนักศึกษาผูรับบริการ

ได 

92 

(92%) 

4 

(4%) 

4 

(4%) 

 

- 

 

- 

4.88 0.43 

 

มาก

ท่ีสุด 

9 .  เ จ า ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต อ

นักศึกษาผูรับบริการดวย

ความสุภาพ และ เปนมิตร

เสมอ 

93 

(93%) 

6 

(6%) 

1 

(1%) 

 

- 

 

- 

4.92 0.31 มาก

ท่ีสุด 

10. เจาหนาที่สามารถทําให

นักศึกษาผูรับบริการวางใจ

และเชื่อใจได 

89 

(89%) 

6 

(6%) 

5 

(5%) 

 

- 

 

- 

4.84 0.49 มาก

ท่ีสุด 

รวม 4,89 0.37 
มาก

ท่ีสุด 
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ตอบสนองคํารองขอของนักศึกษาผูรับบริการ ( x =4.90 , SD=0.30, 0.33, 0.39) และขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด คือ เจาหนาที่สามารถทําใหนักศึกษาผูรับบริการวางใจและเชื่อใจได ( x =4.84 , SD=0.49) 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการบริการของสํานักการคลัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และโดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ใชบริการของสํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และ 2. เพื่อศึกษา

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการใหบริการของสํานักการคลังในวิทยาลัยเทคโนโลยี          

อรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย   

พณิชยการ จํานวน 100  คน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน                  

การวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลวิจัยไวดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการการคลังอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ เจาหนาที่อํานวยความสะดวกและใหบริการไดตามมาตรฐาน

, ฝายการเงินมีการเปด-ปดใหบริการตรงตามเวลาที่ไดแจงใหทราบ, เจาหนาที่ปฏิบัติตอนักศึกษา

ผูรับบริการดวยความสุภาพ และเปนมิตรเสมอ รองลงมา เจาหนาที่แตงกายสุภาพ สะอาด  เรียบรอย

, เจาหนาที่เต็มใจที่จะชวยเหลือ แนะนํานักศึกษาผูรับบริการเสมอ, เจาหนาที่ไมยุงเกินกวาจะ

ตอบสนองคํารองขอของนักศึกษาผูรับบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เจาหนาที่สามารถทํา

ใหนักศึกษาผูรับบริการวางใจและเชื่อใจได  

   

อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการการคลังอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ เจาหนาที่อํานวยความสะดวกและใหบริการไดตามมาตรฐาน

, ฝายการเงินมีการเปด-ปดใหบริการตรงตามเวลาที่ไดแจงใหทราบ, เจาหนาที่ปฏิบัติตอนักศึกษา

ผูรับบริการดวยความสุภาพ และเปนมิตรเสมอ รองลงมา เจาหนาที่แตงกายสุภาพ สะอาด  เรียบรอย

, เจาหนาที่เต็มใจที่จะชวยเหลือ แนะนํานักศึกษาผูรับบริการเสมอ, เจาหนาที่ไมยุงเกินกวาจะ

ตอบสนองคํารองขอของนักศึกษาผูรับบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เจาหนาที่สามารถทํา

ใหนักศึกษาผูรับบริการวางใจและเชื่อใจได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิมล จงจรวยสกุล 

(2551) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนและวัดผล พบวา ผลการวิจัยพบวา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะ มีความพึงพอใจโดย 

รวมอยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในเกณฑที่รับไดทุกขอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการ

ตอนรับดวย อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส คณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
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ระดับมาก คือ การตอนรับดวยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใสใหบริการมีความรู ความเขาใจ ให

คําปรึกษาและขอแนะนํา คณะบัญชีมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ บริการดวยความเต็มใจ 

ยินดี กระตือรือรนสรางความ ประทับใจและความเขาใจที่ดีแกผูมาติดตอคณะนิติศาสตร มีความพึง

พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มี ความรู ความเขาใจ ใหคําปรึกษาและขอแนะนําบริการ เปนไปตาม

กําหนดเวลาที่ประกาศ รวดเร็วถูกตอง แมนยํา ทันเหตุการณตรงตามเวลา   

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย  จะนําผลการวิจัยเร่ืองที่เจาหนาที่สามารถทําใหนักศึกษา

ผูรับบริการวางใจและเชื่อใจได ไปปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหไดรับการวางใจตอไป 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางพิมล  ออนนอม 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิทยาลัยทองสุข 

ตําแหนงหนาที่   

การงานปจจุบัน  บุคลากรทางการศึกษาสํานักการคลัง  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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