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บทคัดยอ 

 

ชื่องานวิจัย ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักงานประชาสัมพันธและ

การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ  

ชื่อผูทําวิจัย นางสาวลัดาวัลย  มากชวย 

ปการศึกษา 2562 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ

สํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางของ

การวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนที่

เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบวา  

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธและการตลาดของ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ เมื่อพิจารณา คาเฉลี่ยรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานเจาหนาที่ใหบริการ รองลงมา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก รองลงมา             

ดานชองทางการใหบริการ อยู ในระดับมาก และดานสุดทาย ดานกระบวนการขั้นตอน                        

การใหบริการ  อยูในระดับมาก  

 1.ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแตละขั้นตอนอยูใน

ระดับมากรองลงมา ขั้นตอนเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด อยูในระดับมาก รองลงมา การใหบริการ

เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับมาก รองลงมา ความเปนธรรมของการบริการ เชน เรียง

ตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก รองลงมา แบบฟอรมมีความ

ชัดเจน และ มีตัวอยางการกรอก อยูในระดับมาก 

2.ดานชองทางการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ขอที่มี คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความ

คิดเห็น เว็บไซต อยูในระดับมากรองลงมามีการประชาสัมพันธการใหบริการ  อยูในระดับมาก และ  

มีการใหบริการในชองทางอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก  

3. ดานเจาหนาที่ใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 

ที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะของเจาหนาที่ผูใหบริการอยูใน

ระดับมากรองลงมา ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับมาก รองลงมา ความสุภาพ 

กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับมากรองลงมา เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ



(2) 

 

เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก  รองลงมาความเอาใจใส กระตือรือรน และ

ความพรอมในการใหบริการอยูในระดับมาก และ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ 

อยูในระดับมาก 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณสาหรับการใหบริการมีความทันสมัย อยูในระดับมาก  

รองลงมา ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ใหบริการอยูในระดับมาก 

รองลงมาปายขอความ ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับ การใหบริการมีความชัดเจน เขาใจงายอยูใน

ระดับมาก รองลงมาความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เชน นํ้าด่ืม ที่จอดรถ  ที่น่ังคอยรับ

บริการอยูในระดับมาก รองลงมา ความเพียงพอของอุปกรณ เคร่ืองมือในการใหบริการอยูในระดับ

มาก รองลงมา มีสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรูอยูในระดับมาก และ ความสะดวก

ของสถานที่ต้ังในการเดินทางมารับบริการ อยูในระดับมาก   
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กิตติกรรมประกาศ 
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โอกาสน้ี 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การประชาสัมพันธ เปนคํา ที่ใชกันอยางแพรหลายมากในปจจุบัน ทั้งในหนวยงาน องคกร

สถาบันตางๆ และในหมูสาธารณชนทั่วไป ทั้งน้ีเน่ืองจากงานประชาสัมพันธกําลังไดรับความสนใจ

และยอมรับจากประชาชนทั่วไป ในฐานะที่การประชาสัมพันธเปนงานเสริมสรางความเขาใจอันดี

ตอกัน ระหวางหนวยงานกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ การประชาสัมพันธ เปนงานในระดับ

นโยบายที่องคกร สถาบันทุกประเภทตางนาเอาการประชาสัมพันธไปใชกับองคกร หรือสถาบัน

ของตนอยางกวางขวางแพรหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดี

ระหวางหนวยงานของตนกับประชาชนเพื่อปองกันการเขาใจผิด ตลอดจนการลดสาเหตุแหงความ

ขัดแยงตางๆรวมทั้งการใชการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานขององคกร

สถาบันเสริมสรางและรักษาชื่อเสียงความนิยมความเชื่อถือศรัทธาแลความรวมมือสนับสนุนจาก

ประชาชนที่พึงมีตอหนวยงานของตน 

การประชาสัมพันธของวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถทยพณิชยการ มีหนวยงานที่รับผิดชอบ

งานทางดานน้ีโดยตรง เพื่อรับผิดชอบการสรางภาพลักษณที่ดีแกวิทยาลัย เผยแพรขอมูลขาวสาร

ของวิทยาลัยใหนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ โดยอาศัยสื่อประเภทตางๆ อยางกวางขวาง เชน จัดผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

รายการวิทยุโทรทัศน และการประชาสัมพันธทางเว็บไซต เพื่อแจงขาวกิจกรรมของวิทยาลัย

ใหบริการความรูดานตางๆ ดาเนินการจัดนิทรรศการ การแนะแนวการศึกษา รณรงคและรับสมัคร

นักศึกษาใหม ในสวนการประชาสัมพันธของศูนยวิทยุพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ต้ัง

อยูในสวนภูมิภาค ทั่วประเทศน้ัน ถือไดวาศูนยวิทยุพัฒนาเปนดานหนาที่จะตองพบปะกับนักศึกษา

โดยตรง หรือเปนอันดับแรกที่นักศึกษาเขามาสมัครเรียนกับวิทยาลัย โดยศูนยวิทยุพัฒนาทางดาน

ประชาสัมพันธโดยไมมีงานประชาสัมพันธโดยตรงที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธ แตละศูนยวิทยุ

พัฒนาจะมีการแตงต้ังบุคลากรใหทําหนาที่ประชาสัมพันธที่แตกตางกันไป เพื่อทํา การ

ประชาสัมพันธตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสวนกลาง และอีกสวนหน่ึงก็ทําการ

ประชาสัมพันธโดยดูตามสภาพพื้นที่และกลุมเปาหมายของแตละศูนยเพื่อนําผลจากการวิจัย มาเปน

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา กําหนดวิธีการเผยแพร และการวางแผนใชสื่อประชาสัมพันธ 

ตลอดจนนําผลการวิจัยเสนอตอวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ ในสวนกลางเพื่อใชใน
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การกําหนดแผน นโยบาย วิธีการและใชสื่อประชาสัมพันธ ใหตรงจุดและกลุมเปาหมายใหเปนไป

ตามแผนที่วางไว 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใหบริการประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย

พณิชยการ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 นักศึกษามีความพึงพอใจในการใชบริการดานการประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ บริการอยูในระดับปานกลาง 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการโดยครอบคลุมในเร่ืองงานบริการดาน

ประชาสัมพันธประกอบดวย ดานระบบการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และ                   

ดานบุคลากรผู ใหบริการ 

ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปวช. ปวส. ปการศึกษา 2563 (ขอมูลสํานัก

สงเสริมและฝายประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ, 2563) 

 

5.ตัวแปรที่ศึกษา 

 ประกอบดวย 

 5.1 ตัวแปรอิสระ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา 

 5.2 ตัวแปรตาม ไดแกความพึงพอใจในการใชบริการ การประชาสัมพันธ ประกอบดวย 3 

ดาน ไดแก  

 (1) ดานระบบการใหบริการ  (2) ดานขั้นตอนการใหบริการ (3) ดานบุคลากรผูใหบริการ 

 

6. นิยามเฉพาะ 

พฤติกรรม หมายถึง ชวงเวลาและความถี่ในการประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยี             

อรรถวิทยพณิชยการ ของกลุมเปาหมาย 
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พฤติกรรมการเปดรับสื่อ หมายถึง ชวงเวลาและความถี่ในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ 

ของกลุมเปาหมายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แสดงออกทั้งภายนอกและภายใน            

ตอการ เปดรับสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ 

ความตองการ หมายถึง สื่อประชาสัมพันธที่ตองการใหไดมาถาไมไดมาอาจจะไมมีความ

สมบูรณและไมเปนตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 ประเภทสื่อประชําสัมพันธ หมายถึง เคร่ืองมือหรือตัวกลางที่ศูนยวิทยุพัฒนา และวิทยาลัย

เทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ ผลิตและจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธในการรับสมัคร 

นักศึกษาใหมไดแก (1) สื่อสิ่งพิมพคือ จดหมายขาว แผนปลิว แผนพับโปสเตอรปายผาไวนิล และ

ปายโฆษณา (2) สื่ออิเล็กทรอนิกส คือ วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง อินเทอรเน็ต และ 

โทรศัพทเคลื่อนที่ (3) สื่อบุคคล คือ บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ และครู/

อาจารย แนะแนวและ(4)  

สื่อกิจกรรมพิเศษ คือ แนะแนวการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย แนะแนวการศึกษา ใน

สํานักงานสถานประกอบการ จัดนิทรรศการรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน วิทยาลัย จัด นิทรรศการ

รวมกับงานประจา ปงานประเพณีทองถิ่น และออกหนวยรับสมัครนักศึกษา 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ ซึ่งเปนการรับรูของผูรับบริการที่ไดรับ

การตอบสนองจากการใหบริการของผูใหบริการ ซึ่งผูรับบริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจ 

เมื่อไดรับบริการและเกิดผลสําเร็จตามความมุงหวังหรือเกินความคาดหมายแตระดับความพึงพอใจ

ที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันข้ึนอยูกับองคประกอบของการบริการ และเกิดความไมชอบเมื่อความ

ตองการ ไมไดรับการตอบสนอง ประกอบดวยความพึงพอใจ ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง ความพึง

พอใจของ นักศึกษาระดับ ปวช.  และ ปวส. ที่มีตอการใหบริการของสํานักงานประชาสัมพันธ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถทยพณิชยการ จํานวน 4 ดาน ดังน้ีคือ 

1.ดานการดําเนินการ หมายถึง กระบวนการ การใหบริการของเจาหนาที่ สํานักสงเสริมฝาย

ประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถทยพณิชยการ เชน ความสะดวก ความรวดเร็ว ในการ

ใหบริการ ความถูกตองของเอกสาร การใหคําปรึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษาในเร่ือง ตางๆ  

เชน ประชาสัมพันธการเปดรับนักศึกษา การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 

2. ดานลักษณะการใหบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการ หรือ

ลักษณะของการแสดงออกในใหบริการของเจาหนาที่สํานักงานประชาสัมพันธของวิทยาลัยตอ

นักศึกษาที่มาขอรับบริการ เชน ความเต็มใจที่จะใหบริการ มี มนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใสและ

กระตือรือรน ความรู ความสามารถที่จะตอบปญหาของทานได อยางชัดเจน ใหคําแนะนําและเอาใจ
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ใสใหความสนใจ ความตรงตอเวลา และสม่ําเสมอตอหนาที่ที่ ใหบริการ มีวัสดุอุปกรณสํานักงาน

ไวบริการอยางเพียงพอ รับฟงปญหาหรือขอซักถามของนักศึกษา อยางใจเย็นและสุภาพ เปนตน 

3. ดานการบริหารดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการบริหารการดําเนินการอยางเปน ระบบ

ของสํานักงานประชาสัมพันธ ในการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่มาติด ขอรับบริการที่ 

เชน มีเวลาเปด ปดเหมาะสม สภาพแวดลอมมีความสะอาดและเปนระเบียบ มีความ เปนสัดสวน

และสะดวกตอการติดตอ มีสถานที่แจงขาวสารขอมูลการเรียน เปนตน 

4. ดานใหบริการดานเทคโนโลยีหมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใหบริการแกนักศึกษา ผาน

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเร็วแกนักศึกษาในการใชบริการ 

การศึกษาในดานตางๆ พรอมทั้งเพิ่มคุณภาพและลดขอผิดพลาดของผูใหบริการดวย 

 

7.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และการวางแผนประชาสัมพันธกับนักศึกษา หรือ 

ผูสมัครเรียน 

7.2 ทําใหสามารถกําหนดวิธีการ และการใชสื่อประชาสัมพันธไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

7.3 เปนแนวทางเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขกลยุทธดานการประชาสัมพันธของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับกลุมเปาหมายมาก

ที่สุด 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของสํานักประชาสัมพันธ 

วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ 

3. ทฤษฎีที่ประยุกตใชในการวิจัย 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5. แนวความคิดและทฤษฎีดานสวนประกอบทางการตลาด 7 P’s 

6. สมมติฐานในการวิจัย 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่มีผลตอความสําเร็จของงานที่บรรลุ

เปาหมายที่มีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการ

ของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค มีผูใหความหมายคําวา  “ความพึงพอใจ”  ไวดังน้ี 

สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540 : 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึง

พอใจเปนความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับความตอบสนองความตองการในสิ่งที่

ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะ

แสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ น้ัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 17) กลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ

สามารถจําแนกเปน 2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือ

ผูรับบริการ (Customer satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผูใหบริการ 

ดังน้ี 

1. ความหมายของความพึงพอใจของผูบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบ

นิยามของความพึงพอใจของผูรับบริการเปน 2 นัย คือ 
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1.1 ความหมายที่ยึดสถานการณการซื้อเปนหลัก ใหความหมายวา ความพึงพอใจ

เปนผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมินสิ่งที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหน่ึง มัก

พบในงานวิจัยการตลาดที่เนนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร 

1.2 ความหมายที่ยึดประสบการณเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาเปนหลัก ให

ความหมายวา ความพึงพอใจเปนผลที่ เกิดขึ้นเ น่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของ

ประสบการณหลายๆอยางที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรืออีกนัยหน่ึงคือ 

ความพึงพอใจหมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่ตรงกับ

ความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง 

2. ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูบริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองคกร

ความพึงพอใจในการทํางาน    จะมีผลตอความสําเร็จของงานเปนเปาหมายสูงสุดของความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานบริการขึ้นอยูกับ 

กลยุทธ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจ ในการ

บริการที่ไดรับจนติดใจและกลับมาใชบริการเปนประจําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจน

ผูปฏิบัติงานถือเปนเร่ืองสําคัญ เพราะความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีจะนํามาซึ่งความไดเปรียบในเชิง

การแขงขันทางการตลาด เพื่อความกาวหนาและการเติบโตของธุรกิจบริการอยางไมหยุดยั้ง และ

สงผลใหสังคมสวนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงกลาวไดวา ความพึงพอใจมีความสําคัญตอผู

ใหบริการและผูรับบริการ 

มณี โพธิเสน (2543 : 43) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกยินดีหรือเจตคติ

ที่ดีของบุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการของตนทําใหเกิดความรูสึกที่ดีในสิ่งน้ันๆ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2544 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี

ตอ สิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ัน

เปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 775) ไดใหความหมายของความพึง

พอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ ความชอบใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Satisfaction 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวัยจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เปน

การยอมรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการใหบริการและการรับบริการ

ในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ 

 

 



7 

 

 
 

2. ลักษณะความพึงพอใจ 

ลักษณะความพึงพอใจผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนํามาเสนอ

ลักษณะของความพึงพอใจของนักวิชาการตางๆ ดังน้ี 

สุรศักด์ิ นาถวิล (2544 : 10) ไดกลาววา ลักษณะความพึงพอใจไว ดังน้ี 

2.1 ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกทางบวก ของบุคคลหรือ

สิ่งหน่ึงสิ่งในบุคคลจะรับรูความพึงพอใจ จําเปนตองมีการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบ

ตัวการตอบสนองความตองการของมนุษย สวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันทําใหแตละคนมีประสบการณรับรู เรียนรู สิ่งที่ไดรับการตอบสนองแตกตางกันไป 

และหากสิ่งที่ไดรับเปนไปตามความตองการก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ 

2.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่

ไดรับจริงในสถานการณ บริการกอนที่ลูกคาจะมาใชบริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการ

บริการน้ันไวในใจอยูกอนเสมอแลว ซึ่งมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอบริการ

ประสบการณด้ังเดิมที่เคยใชบริการ การบอกเลาของผูอ่ืน การรับทราบขอมูล การรับประกันบริการ

จากโฆษณา การใหคํามั่นสัญญาของผูใหบริการเหลาน้ีเปนปจจัยพื้นฐาน ที่ผูใชบริการเหลาน้ีเปน

ปจจัยพื้นฐานที่ผูรับบริการ ใชเปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับในวงจร ของการใหบริการตลอด

ชวงเวลาของความจริง  

 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับริการ 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของผูวิจัยจะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึง

พอใจของผูมารับบริการ ของนักวิชาการตางๆ ไวดังน้ี 

3.1 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริการวาความพึงพอใจผูรับบริการ เปนการ

แสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของทางผูรับบริการตอการใหบริการ  

3.2 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการ หมายถึง 

ความรูสึกยินดีของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการในดานตางๆ 

3.3 ปจจัยที่สําคัญของความพึงพอใจมีดังน้ี 

3.3.1 การใหบริการอยางเสมอภาค (Equal table Service) หมายถึง การใหบริการ

อยางเทาเทียมกันโดยยึดหลักวาคนเราทุกคนเกิดมาเทาเทียมกันทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง 

การใหบริการงานของรัฐตองไมแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน 
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3.3.2 การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการจะตองมอง

วาเปนการใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมี

ประสิทธิภาพเลย 

3.3.3 การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการตองมี

ลักษณะจํานวนใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม Millet (1954 : 38) เห็นวาความเสมอ

ภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามีจํานวนการใหบริการไมเพียงพอและสถานที่ต้ังที่

ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ 

 

4. ระดับความพึงพอใจของผูรับริการ 

การวัดระดับความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จะตองดําเนินการประเมินระดับความพึงพอใจเพื่อประกอบกับเกณฑมาตรฐานของประกันคุณภาพ 

ดังน้ันจึงมีผูกลาวถึง ระดับความพึงพอใจไวดังน้ี 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไววา ผูรับบริการยอมมีความตองการและความ

คาดหวังในการไปรับบริการทุกคร้ังเมื่อไปรับริการประสบกับสถานการณที่แทจริงกับความ

ตองการกอนไปรับบริการและแสดงออกมาเปนระดับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 

ระดับ คือ (พิภพ อุดม 2537 : 65) 

4.1.1 ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกชอบใจถูกใจ

ของผูรับบริการเมื่อไดรับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู เชน ลูกคาไปรับประทานอาหารที่

รานอาหารที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงถูกใจที่อาหารอรอย และบริการดี หรือลูกคาเดินทางดวยรถประจํา

ทางถึงจุดหมายปลายทางอยางปลอดภัยและตรงตามกําหนดเวลาเปนตน 

4.1.2 ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกชอบใจ ถูกใจ

ประทับใจของผูรับบริการเมื่อไดรับการบริการเกิดความคาดหมายที่มีอยู เชน ลูกคาเติมนํ้ามัน ที่

สถานบริการแหงหน่ึงพรอมกับไดรับบริการตรวจเคร่ืองยนตและเติมลมฟรี หรือลูกคาไปซื้อของที่

หางสรรพสินคาแหงหน่ึงไดรับรางวัลพิเศษโดยไมคาดคิดมากอน เพราะเปนลูกคารายที่กําหนดให

รับรางวัล 

4.2 การวัดระดับความพึงพอใจ สามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี (ภณิดา ชัยปญญา 2541               

: 25) 

 



9 

 

 
 

 4.2.1 การใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทําได

ในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามอิสระดังกลาว อาจถามความพึง

พอใจในดานตางๆ 

4.2.2 การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและ

วิธีการที่ดีจะไดขอมูลที่เปนจริง 

4.2.3 การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล

เปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กิริยา ทาทาง วิธีน้ีตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และ

สังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 

4.3 การวัดความพึงพอใจ เปนเร่ืองที่เปรียบเทียบไดกับความเขาใจทั่วๆ ไป ซึ่งปกติจะ

วัดไดโดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถาม มีเคร่ืองมือที่ตองการจะใชในการวิจัยหลายๆ 

อยาง อยางไรก็ดีถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทางแตการศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตาม

แนวทางวัด ได2 แนวคิด คือ (หทัยรัตน ประทุมสูตร 2542 : 14) 

4.3.1 วัดจากสภาพทั้งหมดของแตละบุคคล เชน ที่ทํางาน ที่บานและทุกๆ อยางที่

เกี่ยวของกับชีวิต การศึกษาตามแนวทางน้ีจะไดขอมูลที่สมบูรณ แตทําใหเกิดความยุงยากกับการที่

จะวัดและเปรียบเทียบ  

4.3.2 วัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชน องคประกอบที่เกี่ยวกับงานการนิเทศ

งานเกี่ยวกับนายจาง 

 

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการ 

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจที่ใชเปนเคร่ืองมือ

กระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจและทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของผูรับ

ริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบ ตอสิ่งที่ไดรับจากการบริการและการ

นําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัย

แวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น 

ในระหวางการบริการผูใหบริการจะตองตระหนักตนเองวามีสวนสําคัญในการสราง ความ

พึงพอใจในการบริการ ผูใหบริการจะตองคํานึงผูรับบริการเปนสําคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการ

ใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการ

ตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพื่อเพิ่มความคลองตัวและ
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ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยํา สะดวกรวดเร็วและ                     

มีคุณภาพ 

การนําเทคโนโลยีเขามารวมในการพัฒนาระบบบริการดวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริการซึ่งในการบริการที่มีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแก ผูรับบริการไดน้ันมิไดเกิดจาก

ปจจัยใดปจจัยหน่ึง แตมีหลายปจจัยรวมกัน ดังน้ันการใหบริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของ

ผูรับบริการจะตองนํากลยุทธการสรางความพึงพอใจในการบริการมาประยุกตใชใหเปนรูปธรรม

มากที่สุดซึ่งมีอยูหลายวิธีดวยกัน ลวนต้ังอยูบนพื้นฐานความคิดเดียวกัน คือ การใหบริการที่ตรงกับ

สิ่งที่คาดหวังของผูรับบริการจนกลายเปนความพึงพอใจ (อนงคนาฎ แกวไพฑูรย 2554 : 27) 

ความคาดหวังของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด เมื่อไดรับการตอบสนองทั้งทางดาน วัตถุ 

จิตใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในสิ่งที่ต้ังไว จะเรียกวาความพึงพอใจ และหากไมไดรับการตอบสนอง

ตามที่คาดหวังจะเรียกวา ความไมพอใจดังน้ันความพึงพอใจน้ีเปนความรูสึกทางบวก ที่แตกตางจาก

ความรูสึกทางบวกดานอ่ืนๆ เปนความรูสึกที่สลับซับซอน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีผลตอบุคคล

มากกวาความรูสึกทางดานอ่ืนและความพึงพอใจของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ และลักษณะสวนบุคคล 

 

ทฤษฎีที่ประยุกตใชในการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลย ี             

อรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเพื่อประยุกตใชในงานวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ทฤษฎีลําดับฐานความตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs Theory) 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยเปนทฤษฎีแรงจูงในยุคตนๆ ของวิวัฒนาการ

ดานน้ี เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1950 โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ อับบราแฮม มัสโลว (Abraham 

Maslow) โดยมีสมมติฐานวา ความตองการของมนุษยแบงไดเปน 5 ระดับ คือ (สมาน อัศวภูมิ 

2551:228 - 231) 

1.1 ความตองการพื้นฐาน (Physiological Needs) ประกอบดวยความหิว ความกระหายที่

อยูอาศัย ความตองการทางเพศ และความตองการทางรางกายตางๆ 

1.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ไดแก ความตองการดานความมั่นคง 

ปลอดภัย และการไดรับการปกปองจากภัยทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ 

1.3 ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการดานความรัก การเปน

สวนหน่ึงของกลุมการยอมรับ และมิตรไมตรีจากเพื่อน 
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1.4 ความตองการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการที่เกิดจากปจจัย

ภายในและภายนอกของบุคคล สําหรับปจจัยภายในที่สําคัญ ไดแก การยอมรับนับถือตนเอง ความ

เปนตัวของตัวเอง ความสําเร็จ สวนปจจัยภายนอกไดแก สถานภาพ การยอมรับนับถือและการไดรับ

ความสนใจจากผูอ่ืน เปนตน 

1.5 ความตองการการบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self – actualization Needs) เปนแรง

ขับที่ไขวควาในการเปนตัวตนของบุคคลตามศักยภาพแหงตน เปนความตองการที่กาวไปสู

จุดสูงสุดที่ตนเองทําไดตามเปาหมายและความสามารถของตน และการเติมเต็มความเปนตัวของตน

หรืออาจเรียกวา สัจการแหงตน น้ันเอง 

 

แนวความคิดและทฤษฎีดานสวนประกอบทางการตลาด 7 P’s 

Kotler  (2003) ใหความหมายของการบริการ คือ การกระทําหรือการปฏิบัติใดๆก็ตามที่ฝาย 

หน่ึงเสนอใหตออีกฝายหน่ึงซึ่งเปนสิ่งที่ไมอาจจับตองได และจึงไมมีการยกกรรมสิทธิ์การเปน

เจาของ ใดๆทั้งสิ้น ผลิตภัณฑการบริการน้ีอาจจะผูกติดหรือไมผูกติดกับตัวสินคาก็ได Lovelock &  

Wright (2007)  กลาววา การใหบริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝายใดฝาย หน่ึงเสนอใหอีกฝาย

หน่ึง โดยสวนใหญใชระยะเวลาเปนพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานเพื่อนําสงผลที่ลูกคาตองการ กับการ

แลกเปลี่ยนเงิน เวลา ความพยายาม ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับคุณคาจากสินคา แรงงาน ทักษะ การ

อํานวยความสะดวก แตลูกคาไมสามารถครอบครองสิ่งเหลาน้ันได สวนประสมทางการตลาด

บริการ เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย    หรือเพื่อ

กระตุนใหกลุมลูกคา เปาหมายเกิด ความตองการสินคาและบริการของตน  ซึ่ งหมายถึง

สวนประกอบที่เปนปจจัยในการวางแผนการตลาดในสินคาหรือบริการ   โดยมากแลว หากเปน

สินคาจะมีสวนประสม  4 ปจจัย คือ  1. สินคา/บริการ  (Product/Service)  2. ราคา  (Price)  3. ชอง

ทางการจําหนาย (Place/Distribution Channel)  4. และกิจกรรมการสงเสริมการขาย (Promotion)  

แตสวนผสมทางการตลาดบริการจะมีความแตกตาง จากสวนผสมทางการตลาดของสินคาธรรมดา

ทั่วๆไป เพราะตองมีการเนนถึงพนักงาน การใหบริการในกระบวนการตางๆ และสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ ซึ่งปจจัยทั้งสามสวนน้ีผสมกันเปนหลักของการสงมอบบริการสําหรับตลาดธุรกิจบริการ

น้ัน จะมีการทําการตลาดในสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพิ่มอีก 3 ปจจัย  คือ 1. ผูใหบริการ 

(People) 2. กระบวนการใหบริการ (Process)  3. และสภาพแวดลอมในการใหบริการ (Physical 

Evidence) สวน 12 ประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ ซึ่งบริการ (Service) เปนกิจกรรมที่

สนองตอความ ตองการของลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาจะเห็นไดวากอนที่จะมีการ

ซื้อ ผูซื้อจะตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ และประโยชนที่จะไดจากบริการที่จะไดรับ 

ผูขายตองสรางความเชื่อมั่นโดยจะตองพยายามหาหลักประกันใหผูซื้อสามารทําการตัดสินใจไดเร็ว
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ข้ึนซึ่งก็คือ สวน ประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7P’s (ฉลองศรี พิมลสมพงษ, 2542, หนา 50)                  

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน 2541) สรุปเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ

การตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Marketing Mix ’s) วาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ  (Buying 

Decision Process) เปนลําดับข้ันตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และพบวาผูบริโภคผาน 

กระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 

Mix’s) หรือ 7P’s ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 1. ผลิตภัณฑ ( Product )  หมายถึง  สิ่งที่สามารถสนองความจําเปนรวมทั้งความตองการ

ของมนุษยได คือผูขายจะตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชน และคุณคาของ

ผลิตภัณฑน้ันๆ โดยทั่วไป แลวผลิตภัณฑแบงออกเปน2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑที่อาจสามารถจับ

ตองไดและผลิตภัณฑ ที่ไมสามารถจับตองไมได กลาวคือ ผลิตภัณฑสามารเปนไดทั้งสินคาและ

บริการ โดยทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑตองมีการพิจารณาคุณภาพสินคา ลักษณะการออกแบบ ขนาด 

การรับประกัน เปนตนซึ่งสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจได   

 2. ราคา ( Price ) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ  

(Cost) ลูกคา ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา  (Price) ของผลิตภัณฑ

น้ันๆคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึง

คุณคาเพราะ เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในการแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการในรูป

เงินตราเกี่ยวของโดยตรงกับวิธีการกําหนดราคานโยบายและกลยุทธตางๆ อีกทั้งในการกําหนด

ราคาผูจําหนายจะตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในมุมมองของลูกคา ซึ่งตองพิจารณา

วาการยอมรับจากลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ สูงกวาราคาของผลิตภัณฑ  

 3. ชองทางการจัดจําหนาย ( Place ) หมายถึง สถานที่ใหบริการในสวนเร่ิมตน โดยการ

เลือกทําเลที่ต้ัง (Location) ของธุรกิจบริการน้ันมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่

ลูกคาตองไปรับ บริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว  ดังน้ันทําเลที่ต้ังจึงเปนตัวกําหนดกลุมลูกคา

เปาหมายที่จะเขามา ใชบริการสถานที่ใหบริการจึงตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการ

กลุมเปาหมาย ใหไดมากที่สุด และตองพิจารณาถึงทําเลที่ต้ังของคูแขงดวย ซึ่งความสําคัญของทําเล

ที่ต้ังจะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตละประเภทธุรกิจบริการน้ัน 

ชองทางการใหบริการถือเปน หน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของการวางกลยุทธทางการตลาดเพราะหาก

สามารถหาชองทางเขาถึงลูกคา ไดมากเทาไร ผลกําไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเทาน้ัน  

 4. การสงเสริมการตลาด ( Promotion ) เปนการติดตอสื่อสารทางขอมูลระหวางผูขายกับผู

ซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ สวนประสมการตลาดสงเสริมการตลาด  (Marketing 

Mix ’s) หรือสวนประสมในการติดตอสื่อสาร  (Communication Mix) ประกอบดวย การ

ติดตอสื่อสาร โดยใชพนักงานขายดําเนินการขาย (Personal Selling) รวมทั้งการติดตอสื่อสารโดย
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ไมใชบุคคล (Non Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประเภท ตองใชหลักการ

เลือกใช เคร่ืองมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่ง

เคร่ืองมือ สงเสริมการตลาด ไดแก (วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน, 2547, หนา 161)  

  4.1 การสื่อสารโดยใชบุคคล  (Personal Communication) เปนการใชบุคคลใน การ

สื่อสารไปยังผูบริโภคกลาวคือ การขายโดยใชพนักงานขาย เสนทางของขอมูลขาวสารจะเปนไป 

แบบสองทาง (Two-Way Communication) ทําใหพนักงานผูใหบริการไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับ

ลูกคาโดยตรง และการสื่อสารแบบปากตอปาก  (Word of Mouth Communication) เปนการเลา

ประสบการณโดยตรงจากลูกคารายหน่ึงที่เคยใชบริการไปสูลูกคารายอ่ืนๆ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจ 

ของผูบริโภคทั้งใน ทิศทางดานบวกและลบ 

  4.2 การประชาสัมพันธ  (Public Relation) เชน การจัดแถลงขาว การจัดกิจกรรม 

พิเศษขึ้น และการสนับสนุนโครงการตางๆ ที่เปนการตอบแทนตอสังคม เชนโครงการ CSR เปนตน 

เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความสนใจและการจดจําที่ดีตอธุรกิจบริการโดยใชวิธีตางๆ    ให

ผูบริโภคจดจําแบรนดสินคาได   และยังเปนการชวยสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภคแกธุรกิจ

บริการอีกดวย  

  4.3 การโฆษณา (Advertising) เปนการสรางการรับรูและความเขาใจในการบริการ 

โดยผานทางสื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพตางๆ สื่อออนไลน สื่อกลางแจง เชน แผนโฆษณา โปสเตอร 

รวมไป ถึงสื่อการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ เชน ปายโฆษณาที่ติดขางขางรถ ไฟฟา หรือสื่อแบบเจาะจง

เชน การสื่อสารถึงผูบริโภคโดยตรงผานอีเมล  หรือไปรษณีย  ซึ่งชวยใหสงขาวสารไปยัง

กลุมเปาหมายที่ เฉพาะเจาะจงไดมากกวาแบบอ่ืน  

  4.4 อุปกรณเคร่ืองมือและการบริการ (Instructional Materials) ไดแก การให 

ขอมูลผานเว็บไซตของผู จําหนาย เชน แผนพับ ใบปลิว เปนตน สามารถสรางปฏิสัมพันธ 

(Interaction) กับผูใชบริการได  

  4.5 การออกแบบภาพลักษณองคกร (Corporate Design) เปนองคประกอบสําคัญ 

อยางหน่ึงในการสื่อสารทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ กลาวคือ ปายสัญลักษณหนาราน 

เคร่ืองหมาย สัญลักษณ ตัวอักษร การใชสื่อรวมถึงเคร่ืองแบบพนักงาน ซึ่งมีผลตอการสรางความ

จดจํา ของผูบริโภคที่มีตอองคกร  

  4.6 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ 14 

กระตุนใหชองทางการขายและพนักงานสามารถขายหรือใหบริการไดมากขึ้น  อีกทั้งยังเปนการ

กระตุนใหลูกคาทําการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการเร็วขึ้นหรือมากขึ้นในชวงที่ทําโปรโมชั่น เชน การ

แลกซื้อและ รับสิทธิพิเศษตางๆ หรือจัดรายการซื้อ 1 แถม 1 เปนตน  

 5. บุคลากร  (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ เปน

องคประกอบที่สําคัญในกระบวนการผลิตและบริการ ซึ่งตองผานการคัดเลือก (Selection)                 
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การฝกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 

กลุมเปาหมายได และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขง  ดังน้ันเพื่อคุณภาพในการ

บริการ องคกรจึงจําเปนตองมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จําเปน ในการมอบหมายอํานาจ

และหนาที่ ความรับผิดชอบ เพื่อสรางพนักงานใหมีความรูความสามารถ ความนาเชื่อถือ มีทัศนคติ

ที่ดีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกคา มีความสามารถ ในการแกปญหาตางๆ 

รวมถึงมี ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

 6. ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง  สิ่งที่ปรากฏแก

สาธารณชนเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer Value Proposition) และชวยสื่อใหผูบริโภครับรู

ถึงภาพลักษณและคุณภาพของการบริการ เชน ความรวดเร็วในการบริการ ความสะอาด หรือ 

ประโยชนอ่ืนๆ ลักษณะทางกายภาพอาจไดแก การตกแตงภายใน วัสดุตกแตง โครงสรางทาง     

สถาปตยกรรม เฟอรนิเจอรและการวางผังราน สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ   การออกแบบ 

ตกแตงและแบงสัดสวนของพื้นที่ภายในอาคาร  และลักษณะกายภาพอ่ืนๆ ที่สามารดึงดูดลูกคาทํา

ให ลูกคามองเห็นภาพการใหบริการไดอยางชัดเจน รวมถึงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆที่มีไว

ใหบริการตางๆเปนตน บรรยากาศในรานคาจะตองตอบโจทยกับความตองการของกลุมลูกคา

เปาหมาย  

 7. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพใน

การใหบริการไดอยางประทับใจลูกคาและรวดเร็ว (Customer Satisfaction) กระบวนการใหบริการ 

เปนสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ

เคร่ืองมือทันสมัยที่กอใหเกิดการสรางกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได  ซึ่งใน

แตละขั้นตอนจะตองมีการเชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี หากมีขั้นตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียว

ก็จะทําใหการบริการอาจไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา หรือไมมีคุณภาพเทาที่ควรการปรับปรุง

กระบวนการใหบริการ  

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ  

 ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ (2555 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาการใหบริการของสํานัก

สงเสริมวิชาการและการประชาสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงคคือ ศึกษาการพัฒนาการใหบริการของ

สํานักสงเสริมวิชาการและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ในการสุมตัวอยางไดตัวอยางทั้งหมด 385 

คน ผลการวิจัยพบวา1) ระดับการประเมินการใหบริการของผูใชบริการตางๆ ของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนโดยภาพรวม การใหบริการอยูในระดับนอย – ปานกลาง 2) คาเฉลี่ยและ
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนในทั้ง 7 ดาน พบวานักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานความเสมอภาคในการใหบริการ มีรองลงมาคือ 

ดานความรวดเร็วในการใหบริการดานความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ ดานที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ ดานความเสร็จสมบูรณของการใหบริการกับดานความกระตือรือรนในการใหบริการ 3) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุกปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นอกจากน้ี นักศึกษายังไดเสนอแนะใหหนวยงานพัฒนาการใหบริการโดยภาพรวม สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใหบริการอยูในระดับดี 

 จริยา สุดกระโทก ขนิษฐา วิชัยดิษฐและณัฐภณ สุเมธอธิคม (2552 : บทคัดยอ)                        

ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการทํางานของกลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร โดยมีวัตถุประสงค คือ ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของกลุมทะเบียนและการประชาสัมพันธ สํานักสงเสริมวิชาการและการประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งพบวา 1)กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ

การทํางานของกลุมทะเบียนและประมวลผลดานการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.28 2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุระดับชั้นป คณะ จํานวนคร้ังที่มาติดตอมีระดับ

ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการทํางานของกลุมทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน ดานการบริการการดําเนินงานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 ชาลินี พลดีลา และคณะ (2551 : 49) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติ

เกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่สํานักการประชาสัมพันธ การมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการ

ในระดับปานกลางโดยเร่ืองการใหบริการขอมูลที่ดีดานการประชาสัมพันธของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.63 เร่ืองการจัดตารางสอบและเวลาสอบที่แนนอนของเจาหนาที่การประชาสัมพันธ การ

ใหบริการขอมูลที่ดีดานการจัดตารางเรียนของเจาหนาที่สํานักการประชาสัมพันธ การเปดหมูเรียนที่

เพียงพอของเจาหนาที่การประชาสัมพันธ การใหบริการขอมูลที่ดีดานลงทะเบียนของเจาหนาที่การ

ประชาสัมพันธ  และเ ร่ืองการใหคํ าปรึกษากับผูมีปญหาดานการเรียนของเจาหนาที่การ

ประชาสัมพันธ มีเทาๆ กัน โดยมีคาเฉลี่ยระดับนอย 

เพ็ชรี แกวโชติรุง (2551: 57 - 73) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในการดําเนินการใหบริการดานทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลนของ
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สํานักทะเบียน อําเมือง จังหวัดยะลา พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการดําเนินงานการ

ใหบริการงานทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน ดานกระบวนการ ดานบุคลากร 

ดานสถานที่ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจดาน

กระบวนการ คือ ขั้นตอนการใหบริการงาย ไมยุงยาก ซับซอน ดานบุคลากร คือ เจาหนาที่มีความรู

ในงานที่ปฏิบัติ ดานสถานที่ คือ มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับใชบริการ และดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ มีที่น่ังเพียงพอสําหรับผูมาขอรับใชบริการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 

อุปกรณเคร่ืองมือที่ใหบริการมีความทันสมัย ปจจัยที่มีความพึงพอใจกับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในการดําเนินการใหบริการ ดานทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

พบวา ปจจัยทั่วไปในเร่ืองของ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และสถานภาพในครอบครัว 

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดาน

สังคมที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวา ขั้นตอนการใหบริการ ความรู 

ความเขาใจในเร่ืองที่มาขอรับบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชมนาด มวงแกว (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา งานกิจกรรมนักศึกษาที่มีหลักสูตร

การศึกษาแตกตางกันมีความคาดหวังที่แตกตางกัน และชั้นปที่กําลังศึกษาแตกตางกันที่มีความพึง

พอใจในคุณภาพการใหบริการที่แตกตางกัน และพบวา เพศ หลักสูตรการศึกษา และสาขาที่กําลัง

ศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน สวนผลการทดสอบ

ความสัมพันธ พบวา ความคาดหวังและความพึงพอใจไมมีความสัมพันธกัน ยกเวนงานทะเบียน

นักศึกษา ในดานความมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยูในระดับตํ่า สวนการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา พบวาไมมีความ

แตกตางกัน 

วิชัย ธิโวนา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการ

ใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.24 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่น

เทศบาลนครเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีจํานวน 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานบุคลากร

ใหบริการ ปจจัยดานผูรับบริการ ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานระยะเวลาในการบริการ และ
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ปจจัยดานกิจกรรม/กระบวนการใหบริการ ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ดานน้ี สามารถรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม ได

รอยละ 63.80 สวนปจจัยที่เหลือ ไดแก ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ ปจจัยดานทรัพยากรในการ

บริการ ปจจัยดานชองทางใหบริการ และปจจัยดานการประชาสัมพันธ ไมสงผลตอความพึงพอใจ

ในการใหบริการ 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธตอการใหบริการของสํานักการประชาสัมพันธของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วิธีการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเสนอ 

รายละเอียดตามหัวขอวิจัยดังตอไปน้ี 

 1. ประชากร 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปวช.1-3 ปวส.1-2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,000 

คน (แหลงขอมูล : สํานักงานทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปวช.1-3 ปวส.1-2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562                          

จํานวน 100 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเพื่อสํารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักการประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการโดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ซึ่ง ประกอบดวย              

5 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคลคล ประกอบดวย เพศ ชั้นป สาขาที่ศึกษาโดยลักษณะ

แบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 3 ขอ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประเภทของการบริการที่มารับบริการ ณ บริเวณหนา 

เคานเตอร เปนแบบสอบถามเลือกตอบตอบ (Check list) จํานวน 1 ขอ และระดับความพึงพอใจที่มี 

ตอการบริการในแตละประเภทเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

จํานวน 5 ขอ โดยกําหนดคะแนนในแตละดับ ดังน้ี  
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1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด  

2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย  

3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการในแตละประเภท 

หนาเคานเตอรวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แบงเปน 5 ระดับ ตามเกณฑการแบงของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2545: 165-166) เปนดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย  

4.41 - 5.00  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการมากที่สุด  

3.51 - 4.50  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการมาก  

2.51 - 3.50  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการปานกลาง  

1.51 - 2.50  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการนอย  

1.00 - 1.50  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอมูลปจจัยเกี่ยวกับการบริการที่คาดวาจะมีผลตอความพึงพอใจใน 

การใหบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปน 

แบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 6 ดาน จํานวน 29 ขอ โดยกําหนด 

คะแนนในแตระดับ ดังน้ี  

5 = ใชอยางยิ่ง หมายถึง ทานเห็นวาประเด็นน้ันเปนจริงมากที่สุด  

4 = ใช หมายถึง ทานเห็นวาประเด็นน้ันเปนจริง  

3 = ไมแนใจ หมายถึง ทานเห็นวาประเด็นน้ันเปนจริงบาง  

2 = ไมใช หมายถึง ทานเห็นวาประเด็นน้ันไมเปนจริง  

1 = ไมใชเลย หมายถึง ทานเห็นวาประเด็นน้ันไมเปนจริงเลย  

 เกณฑการประเมินระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอปจจัยเกี่ยวกับการบริการที่คาดวาจะ

มี ผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสํานักประชาสัมพันธของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ แบงเปน 5 ระดับ ตามเกณฑการแบงของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 165-166) เปนดังน้ี  

คะแนนเฉลี่ย                ความหมาย  

4.41 - 5.00  นักศึกษามีความคิดเห็นวาปจจัยเหลาน้ันสงผลตอความพึงพอใจในการ 

ใหบริการของสํานักประชาสัมพันธมากที่สุด 

3.51 - 4.50  นักศึกษามีความคิดเห็นวาปจจัยเหลาน้ันสงผลตอความพึงพอใจในการ 

ใหบริการของสํานักประชาสัมพันธมาก  
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2.51 - 3.50  นักศึกษามีความคิดเห็นวาปจจัยเหลาน้ันสงผลตอความพึงพอใจในการ 

ใหบริการของสํานักประชาสัมพันธปานกลาง  

1.51 - 2.50  นักศึกษามีความคิดเห็นวาปจจัยเหลาน้ันสงผลตอความพึงพอใจในการ 

ใหบริการของสํานักประชาสัมพันธนอย  

1.00 - 1.50  นักศึกษามีความคิดเห็นวาปจจัยเหลาน้ันสงผลตอความพึงพอใจในการ 

ใหบริการของสํานักประชาสัมพันธมากที่สุด  

 

ตอนท่ี 4  แบบสอบถามขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ ของสํานักการประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

จํานวน 4 ดาน จํานวน 31 ขอ โดยกําหนดคะแนนในแตระดับ ดังน้ี  

             1             หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด  

2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย  

3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  

5   หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักการ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ แบงเปน 5 ระดับ ตามเกณฑการแบงของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 165 - 166) เปนดังน้ี  

คะแนนเฉลี่ย           ความหมาย  

4.41 - 5.00              นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการมากที่สุด  

3.51 - 4.50              นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการมาก  

2.51 - 3.50              นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการปานกลาง  

1.51 - 2.50      นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการนอย  

1.00 - 1.50      นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการวิจัย  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี  

1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยถึง คณบดีทุกคณะของวิทยาลัยเทคโนโลยี   

อรรถวิทยพณิชยการ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. เก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักการ

ประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ตามตัวอยางที่กําหนดจนครบ 100 ฉบับ  
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3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและไดแบบสอบถามจากการตอบของ 

นักศึกษา จํานวน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00  

4. ทําการวิเคราะห 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  การตอบวัตถุประสงคการวิจัยน้ันผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเกณฑสถิติ

พื้นฐาน คารอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

   คารอยละ  โดยใชสูตร 

 

x� =
f
n

 

 

 เมื่อ     x�   แทน คารอยละ  

       f         แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ  

       n        แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด  

 คาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร 

 

x� =
∑𝑥
N

 

 

  เมื่อ           x�        แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

                 ∑ x     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                    N       แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร 

𝑠.𝑑=   
1)n(n

fX)(fXn 22

−

− ∑∑
 

   เมื่อ     S.D.      แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     f           แทน  ความถี่ของขอมูลแตละชั้น 

     X         แทน คะแนนแตละตัว 

     n           แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

     ∑         แทน  ผลรวม  
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักงานประชาสัมพันธและ

การตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ไดรับ

คืนและเปนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ จํานวน 100 คน ปรากฏดังตอไปน้ี 

 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักงานประชาสัมพันธและ

การตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

เพศ ความถี ่ รอยละ 

ชาย 49 49.0 

หญิง 51 51.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 51.0 และ เพศชาย             

คิดเปนรอยละ 49.0  

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับอายุ 

อายุ ความถี่ รอยละ 

15-17 ป 20 20.0 

18-20 ป 52 52.0 

20 ป ขึ้นไป 28 28.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ18-20 ปคิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาอายุ 

20 ป ขึ้นไปคิดเปนรอยละ28.0 และอายุ 15-17 ป คิดเปนรอยละ 20.0  
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ตารางท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้น 

อายุ ความถี ่ รอยละ 

ปวช. 64 64.0 

ปวส. 36 36.0 

รวม 100 100.0 

จากตางรางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีนักศึกษาระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 64.0 

และระดับชั้น ปวส. คิดเปนรอยละ 36.0 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการสํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ 

  

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ

สํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 

 

𝑿�  

 

 
SD 

ความ

พึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

1. ขั้นตอนเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด 70 

(70.0) 

15 

(15.0) 

6 

(6.0) 

5 

(5.0) 

4 

(4.0) 

4.42 1.07 มาก 

2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

60 

(60.0) 

10 

(10.0) 

14 

(14.0) 

14 

(14.0) 

2 

(2.0) 

4.12 1.22 มาก 

3. การแจงแผนผังขั้นตอนและผู

ใหบริการ 

20 

(20.0) 

24 

(24.0) 

36 

(36.0) 

14 

(14.0) 

6 

(6.0) 

3.38 1.14 มาก 

4. แบบฟอรมมีความชัดเจน และมี

ตัวอยางการกรอก 

50 

(50.0) 

20 

(20.0) 

13 

(13.0) 

2 

(2.0) 

5 

(5.0) 

3.88 1.44 มาก 

5. ความเปนธรรมของการบริการ เชน 

เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอ

ภาคเทาเทียมกัน 

55 

(55.0) 

15 

(15.0) 

20 

(20.0) 

5 

(5.0) 

5 

(5.0) 

4.10 1.18 มาก 

6. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ

แตละขั้นตอน 

60 

(60.0) 

30 

(30.0) 

5 

(5.0) 

4 

(4.0) 

1 

(1.0) 

4.44 0.84 มาก 

รวม 4.06 1.09 มาก 
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ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ

สํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณชิยการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 

 

𝑿�  

 

 
SD 

ความ

พึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ 

เชน บอรด ประชาสัมพันธ เสียงตามสาย 

เว็บไซต 

70 

(70.0) 

10 

(10.0) 

10 

(10.0) 

10 

(10.0) 
- 4.40 1.02 มาก 

2. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอ

การใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น 

เว็บไซต 

80 

(80.0) 

10 

(10.0) 

10 

(10.0) 
- - 4.70 0.64 มาก 

3. มีการใหบริการในชองทางอ่ืน ๆ เชน 

การบริการนอกสถานท่ี การใหบริการ

นอกเวลาหรือการใหบริการลวงหนา 

 

35 

(35.0) 

25 

(25.0) 

20 

(20.0) 

10 

(10.0) 

10 

(10.0) 

3.65 1.32 มาก 

รวม 4.25 0.96 มาก 

ดานเจาหนาที่ใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

80 

(80.0) 

10 

(10.0) 

10 

(10.0) 
- - 4.70 0.64 มาก 

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย 

บุคลิกลักษณะของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

90 

(90.0) 

5 

(5.0) 

5 

(5.0) 
- - 4.85 0.48 มาก 

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และ

ความพรอมในการใหบริการ 

70 

(70.0) 

15 

(15.0) 

5 

(15.0) 

5 

(15.0) 

5 

(15.0) 
4.40 1.12 มาก 

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถใน

การใหบริการ เชน การตอบคาถาม ชี้แจง 

ขอสงสัย ใหคาแนะนาชวยแกปญหาได 

60 

(60.0) 

10 

(10.0) 

15 

(15.0) 

15 

(15.0) 
- 4.15 1.16 มาก 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการ

เหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
75 

(75.0) 

15 

(15.0) 

5 

(15.0) 

5 

(15.0) 
- 4.60 0.80 มาก 

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

หนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนสวนตัว ฯลฯ 

80 

(80.0) 

20 

(20.0) 
- - - 4.80 0.40 มาก 

รวม 4.58 0.72 มาก 
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ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ

สํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 

 

𝑿�  

 

 

SD 

ความ

พึง

พอใจ 5 4 3 2 1 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. ความสะดวกของสถานท่ีต้ังในการ

เดินทางมารับบริการ 

50 

(50.0) 

18 

(18.0) 

22 

(22.0) 

10 

(10.0) 
- 4.08 1.06 มาก 

2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความ

สะดวก เชน นํ้าดื่ม ท่ีจอดรถ  ท่ีน่ังคอย

รับบริการ 

65 

(65.0) 

25 

(25.0) 

5 

(5.0) 

5 

(5.0) 
- 4.50 0.81 มาก 

3. ความสะอาด และความเปนระเบียบ

เรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ 

89 

(89.0) 

8 

(8.0) 

3 

(3.0) 
 - 4.86 0.43 มาก 

4. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือ

ในการใหบริการ 

53 

(53.0) 

27 

(27.0) 

9 

(9.0) 

6 

(6.0) 

5 

(5.0) 
4.17 1.14 มาก 

5. ปายขอความ ปายประชาสัมพันธ

เก่ียวกับ 

การใหบริการมีความชัดเจน เขาใจงาย 

81 

(81.0) 

5 

(85.0) 

6 

(6.0) 

8 

(8.0) 
- 4.76 0.59 มาก 

6. มีสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสาร

ใหความรู 

49 

(49.0) 

31 

(31.0) 

9 

(9.0) 

6 

(6.0) 

5 

(5.0) 
4.13 1.13 มาก 

7. วัสดุ อุปกรณสาหรับการใหบริการมี

ความทันสมัย 

91 

(91.0) 

9 

(9.0) 
- - - 4.91 0.29 มาก 

รวม 4.49 0.71 มาก 

โดยภาพรวม 4.36 0.84 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา 

 1. จากการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการสํานักงานประชาสัมพันธและ

การตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสูด คือ ดานเจาหนาที่ใหบริการอยูในระดับมาก ( 𝑋� = 4.58, SD =  0.72 ) รองลงมา ดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการอยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.49, SD =  0.71 )  รองลงมา  ดาน
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ชองทางการใหบริการ  ใหบริการอยูในระดับมาก  (𝑋� = 4.25, SD =  0.96 ) และดานสุดทาย ดาน

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ใหบริการอยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.06, SD =  1.09 )  

 2. เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา 

   2.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋�  = 

4.06, SD =  1.09 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสะดวกรวดเร็วใน

การใหบริการแตละขั้นตอนอยูในระดับมาก ( 𝑋� = 4.44, SD =  0.84 ) รองลงมา ขั้นตอนเปนไป

ตามที่ระเบียบกําหนด อยูในระดับมาก  ( 𝑋� = 4.42, SD =  1.07 )  รองลงมา การใหบริการเปนไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับมาก  (𝑋�   = 4.12, SD =  1.22 ) รองลงมา ความเปนธรรมของ

การบริการ เชน เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.10, 

SD =  1.18 )  รองลงมา แบบฟอรมมีความชัดเจน และมีตัวอยางการกรอก อยูในระดับมาก  (𝑋� = 

3.88, SD =  1.44 ) และ การแจงแผนผังขั้นตอนและผูใหบริการ อยูในระดับมาก  (𝑋� = 3.38, SD =  

1.14 ) 

  2.2 ดานชองทางการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋�  = 4.25, SD =  

0.96 )เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอ

การใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต อยูในระดับมาก  ( 𝑋� = 4.70, SD =  0.64 ) 

รองลงมามีการประชาสัมพันธการใหบริการ  อยูในระดับมาก (𝑋�  = 4.40, SD =  1.02 ) และ  มีการ

ใหบริการในชองทางอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก  ( 𝑋� = 3.65, SD =  1.32 ) 

  2.3 ดานเจาหนาที่ใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( 𝑋� = 4.58, SD =              

0.72 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเหมาะสมในการแตงกาย 

บุคลิกลักษณะของเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.85, SD =  0.48 ) รองลงมา ความ

ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.80, SD =  0.40 ) รองลงมา ความสุภาพ 

กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.70, SD =  0.64 ) รองลงมา 

เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก                     

(𝑋�  = 4.60, SD =  0.80 ) รองลงมาความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการอยู

ในระดับมาก  (𝑋�  = 4.40, SD =  1.12 ) และ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ อยู

ในระดับมาก  (𝑋�  = 4.15, SD =  1.16 )   

  2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  𝑋�  = 4.49, SD =  

0.71 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณสาหรับการใหบริการ
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มีความทันสมัย อยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.91, SD =  0.29 ) รองลงมา ความสะอาด และความเปน

ระเบียบเรียบรอยของสถานที่ใหบริการอยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.86, SD =  0.43 ) รองลงมาปาย

ขอความ ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 

 การใหบริการมีความชัดเจน เขาใจงายอยูในระดับมาก  (𝑋�  = 4.76, SD =  0.59 ) รองลงมา

ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เชน นํ้าด่ืม ที่จอดรถ  ที่น่ังคอยรับบริการอยูในระดับมาก  

(𝑋�  = 4.50, SD =  0.81 ) รองลงมา ความเพียงพอของอุปกรณ เคร่ืองมือในการใหบริการอยูใน

ระดับมาก  (𝑋�  = 4.17, SD =  1.14 ) รองลงมา มีสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรูอยู

ในระดับมาก  (𝑋�  = 4.13, SD =  1.13 ) และความสะดวกของสถานที่ต้ังในการเดินทางมารับ

บริการ อยูในระดับมาก (𝑋�  = 4.08, SD =  1.06 ) 
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บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธและ

การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธและการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย

พณิชยการกลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ 

จํานวน 100 คน  

 

สรุปผล 

 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธและการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ เมื่อพิจารณา คาเฉลี่ยรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานเจาหนาที่ใหบริการ รองลงมา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก รองลงมา ดาน

ชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก และดานสุดทาย ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  อยู

ในระดับมาก  

  1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแตละ

ขั้นตอนอยูในระดับมากรองลงมา ขั้นตอนเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด อยูในระดับมาก รองลงมา 

การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับมาก รองลงมา ความเปนธรรมของการ

บริการ เชน เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก รองลงมา 

แบบฟอรมมีความชัดเจน และ มีตัวอยางการกรอก อยูในระดับมาก 

 2.  ดานชองทางการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟง

ความคิดเห็นเว็บไซต อยูในระดับมากรองลงมามีการประชาสัมพันธการใหบริการ  อยูในระดับมาก 

และ  มีการใหบริการในชองทางอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก  
  3. ดานเจาหนาที่ใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะของเจาหนาที่ผู

ใหบริการอยูในระดับมาก รองลงมา ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับมาก 
รองลงมา ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับมากรองลงมา เจาหนาที่

ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก  รองลงมาความเอา
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ใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการอยูในระดับมาก และ เจาหนาที่มีความรู 

ความสามารถในการใหบริการ อยูในระดับมาก 
  4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณสาหรับการใหบริการมีความทันสมัย อยูในระดับมาก  

รองลงมา ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ใหบริการอยูในระดับมาก 

รองลงมาปายขอความ ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับ การใหบริการมีความชัดเจน เขาใจงายอยูใน

ระดับมาก รองลงมาความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เชน นํ้าด่ืม ที่จอดรถ  ที่น่ังคอยรับ

บริการอยูในระดับมาก รองลงมา ความเพียงพอของอุปกรณ เคร่ืองมือในการใหบริการอยูในระดับ

มาก รองลงมา มีสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรูอยูในระดับมาก และ ความสะดวก

ของสถานที่ต้ังในการเดินทางมารับบริการ อยูในระดับมากอภิปราย  
  จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานัก

ประชาสัมพันธและการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ พบวา ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธและการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทย

พณิชยการ พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานเจาหนาที่ใหบริการอยูในระดับมาก รองลงมา ดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการอยูในระดับมาก รองลงมา  ดานชองทางการใหบริการ อยูใน

ระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ใหบริการอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการบริการเจาหนาที่ของสํานักงานประชาสัมพันธ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีความรู ความสามารถ มีความกระตือรือรนพรอมใหบริการ 

ปจจุบัน การประชาสัมพันธทางออนไลน เปนที่ นิยมมากจึงทําใหนักศึกษาเขาถึงไดงาย 

สะดวกสบาย ซึ่งสอดคลองกับ กลุมตัวอยาง มีทัศนคติที่ดี มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธ

และการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. มีการบริการนอกพื้นที่มากขึ้น 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
 1. เก็บขอมูลจากประชาชนอ่ืน เชน ผูปกครองนักศึกษา 
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- ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธและการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 

    1  ชาย                             2 หญิง 

2. อายุ 

                 15 -17  ป                       18 - 20  ป                        20  ปขั้นไป 

3. ระดับชั้น 

                 ปวช.                              ปวส. 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสํานักประชาสัมพันธและการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยี อรรถวิทยพณิชยการ 

 

ประเด็น 

ระดับคามพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

 มาก 

ปาน

กลาง 

 

 นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

1. ขั้นตอนเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด      

2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

3. การแจงแผนผังขั้นตอนและผูใหบริการ      

4. แบบฟอรมมีความชัดเจน และมีตัวอยางการกรอก 

แบบฟอรมหรือคารอง 

     

5. ความเปนธรรมของการบริการ เชน เรียงตามลําดับ 

กอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

     

6. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแตละขั้นตอน      

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรด 

ประชาสัมพันธ เสียงตามสาย เว็บไซต 

     

2. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 

ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต 

     

 

คําช้ีแจง โปรดทาเครื่องหมาย       ลงในชองทีต่รงกับความเปนจริง ตามความคิดเห็นของทาน เพ่ือนาขอมูล 
ที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการและแกไขขอบกพรองในการใหบริการดานตางๆ 
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ประเด็น 

ระดับคามพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแ นะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. มีการใหบริการในชองทางอ่ืน ๆ เชน การบริการนอก

สถานท่ี การใหบริการนอกเวลาหรือการใหบริกาลวงหนา 

 

     

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะของ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอม 

ในการใหบริการ 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การ

ตอบคาถาม ชี้แจง ขอสงสัย ใหคาแนะนาชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับ 

สินบน ไมหาประโยชนสวนตัว ฯลฯ 

     

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. ความสะดวกของสถานท่ีต้ังในการเดินทางมารับบริการ      

2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เชน นํ้าดื่ม 

ท่ีจอดรถ  ท่ีน่ังคอยรับบริการ 

     

3. ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของ 

สถานท่ีใหบริการ 

     

4. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการ      

5. ปายขอความ ปายประชาสัมพันธเก่ียวกับ 

การใหบริการมีความชัดเจน เขาใจงาย 

     

6. มีสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู      

7. วัสดุ อุปกรณสาหรับการใหบริการมีความทันสมัย      
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ประวัติผูวิจัย 
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