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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  (1)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย 

ท่ีใชบริการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  (2)เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ ระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน  (3)เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จากนักศึกษา บุคลากร และอาจารย ท่ีใชบริการ อาคารเรียน

รวมและปฏิบัติการ  

 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลากร และ

อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เพ่ือ

ใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละจากขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

โดยหาคาเฉลี่ย (X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจวิเคราะห

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคา T-test และ

ความพึงพอใจระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 18-

20 ป มีสถานภาพเปนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร  ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใชบริการเปนประจําทุกสัปดาห  0จากสรุปผลการวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจ 0พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อยูในระดับ มาก 

ประเด็นท่ีผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   

รองลงมาคือ ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย และลําดับสุดทาย ดานการบริการสิ่งอํานวย

ความสะดวก   
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคคลมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน   บุคคลท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ แตกตางกัน  บุคคลท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใช

บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แตกตางกันในดานดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย

และดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  สวนดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  ไม

แตกตางกัน  บุคคลท่ีอยูคณะท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ แตกตางกันในดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  สวนดานหองเรียน  หองปฏิบัติ

อุปกรณการศึกษา  และดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ   ความพึงพอใจของผูใชบริการ  ผูใชบริการ   การบริการ  อาคารเรียน 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 
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Abstracts 
 

The purposes of this research were to. (1) to study the satisfaction of students, 

staffs and instructors (2) to compare the satisfaction of users of RMUTT Central Building 

between different personal factors. (3) To study the guidelines for the improvement of 

the RMUTT Central Building of students, staffs and instructors. 

The sample population used in this research were 400 students, staff and 

instructors of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The tools used to 

collect the research data were questionnaires and interview forms. How to choose a 

random coincidence. To use the questionnaire with the sample. Data were analyzed by 

percentage from the general characteristics of the respondents. The level of opinion 

on the satisfaction of the users of the RMUTT Central Building was measured by the 

average (X) and standard deviation (SD) and the mean satisfaction (SD) Grouped using 

T-test and satisfaction scores between the mean of more than 2 groups use One Way 

analysis of variance using one software package.  

The results of this research found that Most respondents were female than 

male, aged 18-20 years, the status of a student. Faculty of Business Administration and 

Faculty of Engineering Most respondents use the service on a weekly basis. Based on 

the results of the analysis, the satisfaction factor was found that. Most respondents 

They were satisfied with the use of the RMUTT Central Building  the high level. The 

most satisfying issue was the classroom  laboratory  Educational Equipment. Secondly, 

Utilities and security. And last Facility Services. 

The hypothesis test showed that individuals had different sex. Satisfied with the 

use of the combined RMUTT Central Building. not different People of different ages. 

Satisfied with the use of the combined RMUTT Central Building. different .Individuals 
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with different status Satisfied with the use of the combined RMUTT Central Building. 

Different in terms of Utilities and security, and Facility Services. Classroom  laboratory  

Educational Equipment not different. Individuals at different faculties Satisfied with the 

use of the combined RMUTT Central Building. Different in terms of Facility Services. 

Classroom  laboratory  Educational Equipment And utilities and security. not different 

 

Keywords: Satisfaction, Satisfaction of Users, Users, Service, School Building, School 

Building and Operation 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนอาคารท่ี

จัดสรางข้ึนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา และการดําเนินกิจกรรมตางๆของ 

นักศึกษา บุคลากรและอาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเปดใหบริการ วันจันทร-

วันศุกร ตั้งแตเวลา 8.00 น. – 21.00 น.  วันเสาร-วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 8.00 น. – 18.00 น. มีพ้ืนท่ี

การใหบริการ 13 ชั้น คิดเปนพ้ืนท่ีท้ังหมด 22,000 ตารางเมตร ประกอบไปดวย หองตางๆ ดังนี้ 

  หองเรียน     52 หอง 

  หองอบรมสัมมนา     2 หอง 

  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    7 หอง 

  หองเรียนนวัตกรรม(smart classroom)   6  หอง 

  หอง 1Discussion     24 หอง 

  หองพักอาจารย      5 หอง 

 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อยูภายใตการควบคุมดูแล ประสานงาน ของบุคลากรฝาย

โครงการพิเศษ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ  ใหเขามาบริหารจัดการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2555  โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลในดานตางๆ ดังนี้  

1)  การบริการดานการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ดานการประสานงาน แนะนํา ชี้แจง

รายละเอียด และใหขอมูล กับ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย ในการใชงาน หองเรียน หอง

คอมพิวเตอร  หองฝกอบรมสัมมนา หองเรียนนวัตกรรม(smart classroom)  และหองDiscussion   

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา 

2)  งานอาคารสถานท่ี โดยปฏิบัติงานดูแล บํารุงรักษา พัฒนา ปรับปรุงพ้ืนท่ีและอุปกรณ

ภายใน หองเรียน หองคอมพิวเตอร  หองฝกอบรมสัมมนา หองDiscussion   Room และพ้ืนท่ีอํานวย

ความสะดวกโดยรอบ รวมไปถึง ดูแล ซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคดานตางๆ ของอาคารเรียนรวมฯ 

ไดแก ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต ระบบน้ําประปา และอ่ืนๆ ใหมีความเรียบรอย 

และพรอมในการใชงาน 
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ปจจุบันมีผูใชงานท่ีทําการเรียนการสอนท่ีอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จํานวน 31,753 

คนตอสัปดาห  (ท่ีมา: ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2559)  หรือเฉลี่ยประมาณ  6,100 คนตอวัน (จันทร-ศุกร) และ 250 

คนตอวัน(เสาร-อาทิตย)   

 

ตารางท่ี 1.1  ตารางแสดงการใชงานหองแตละคณะใน 1 วัน 
ตารางแสดงการใชงานหองแตละคณะใน 1 วัน (จํานวน นศ.) 

วัน/คณะ ศศ. วท. บธ. ทสม. คอบ. วศ. คก. ทก. สก. วพท. ศก. 

รวม

(คน) 

จันทร  466    473  1,457   686  118  1,915   400    427     140   71  354  6,507  

อังคาร   313  550  2,045  444  188  2,026  406  433  47  52  163   6,667  

พุธ   363  372  1,731  811  274  1,311  501  277  185  71  221  6,117  

พฤหัสบดี  347   548  2,150  620  205  1,572  504  508  163  42  -    6,659  

ศุกร    326  635  718  464  179  1,572  258  359  116  49   -     4,676  

เสาร  57  -    25  153  36  146   -    -    -    -    - 417  

อาทิตย  -    - 30  -    11  -    -    -    -    - - 41  

 รวม(คน)  31,084  

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

       ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2559  

 

หากจะคิดปริมาณการใชงานเปนชวงเวลา จะแบงไดเปน ชวงเชา ชวงบาย และชวงคํ่า จะ

พบวาผูใชงานวันจันทร –ศุกร ชวงเชาเฉลี่ยประมาณ 2,900 คนตอวัน  ชวงบายเฉลี่ยประมาณ 2,800 

คนตอวัน  และชวงคํ่าเฉลี่ยประมาณ 400 คนตอวัน    ผูใชงานวันเสาร–อาทิตย  ชวงเชาเฉลี่ยประมาณ 

150 คนตอวัน  ชวงบายเฉลี่ยประมาณ 100 คนตอวัน   
 

 

 

 

 ***หมาย

เหตุ ศศ.   = ศิลปศาสตร คก.  = คหกรรมศาสตร 
  วท.   = วทิยาศาสตร ทก.  = เทคโนโลยีการเกษตร 
  บธ.   = บริหารธรุกจิ สก.  = สถาปตยกรรมศาสตร 
  ทสม. = เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน วพท.= วิทยาลัยแพทยแผนไทย 
  คอบ. = คุรุศาสตอุตสาหกรรม ศก.  = ศิลปกรรมศาสตร 
  วศ.   = วิศวกรรมศาสตร 
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ตารางท่ี 1.2  ตารางแสดงจํานวนผูใชงานเปนชวงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

       ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 0 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

 

 นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนของนักศึกษาท่ีอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการแลว  ก็ยังมีการบริการหองสําหรับติวสําหรับนักศึกษา และหองสําหรับหนวยงานอ่ืนๆท่ีมาใช

สถานท่ีในการจัดอบรมสัมมนา ไมวาจะเปนจากกองพัฒนานักศึกษา  กองบริหารงานบุคคล  กอง

ยุทธศาสตรระหวางประเทศ และสํานักประกันคุณภาพศึกษา เปนตน 

 

ตารางแสดงจํานวนผูใชงาน (คน) รวม(คน)/วัน 

วัน/รอบ เชา บาย คํ่า  

จันทร 3,090 3,049 368 6,507 

อังคาร 3,068 3,127 472 6,667 

พุธ 3,029 2,345 743 6,117 

พฤหัสบด ี 3,101 3,069 489 6,659 

ศุกร 2,654 1,904 118 4,676 

เสาร 255 162 - 417 

อาทิตย 11 30 - 41 
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ภาพท่ี 1.2 0 หองใหบริการนักศึกษาสําหรับการติว การประชุมหรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 

   ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.3 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 3–7 ส.ค. 2558  

 จัดอบรม ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาพท่ี 1.4 โครงการอบรม CDIO – Advanced Programmer 2016: Component 3 Workshop 2 

– Enhancing CDIO Skillsets) ระหวางวันท่ี 25 – 28 ตุลาคม 2559  

  ณ หอง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนและฝก

ประสบการณวิชาชีพในตางประเทศสําหรับนักศึกษา รุนท่ี 6  

  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาพท่ี 1.6  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน รุนท่ี 2 

  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.7 โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี 1 

 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาพท่ี 1.8 บรรยายพิเศษ หัวขอ Automotive ECS and Mini Anatomy 

  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.9 โครงการวิเคราะหผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาพท่ี 1.10 โครงการวิเคราะหผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

   ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 เม่ือมีความตองการใชงานในปริมาณมากเพ่ิมข้ึนเรื่อย แตจํานวนหองและสิ่งอํานวยความ

สะดวกมีเทาเดิม อีกท้ังยังมีการใชงานหองตางๆภายในอาคารอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพ

ของอุปกรณในหอง และปริมาณหองท่ีมีไมเพียงพอตอความตองการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนของนักศึกษา 

บุคลากรและอาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รวมไปถึงการใหบริการท่ีอาจไมท่ัวถึง

เนื่องจากจํานวนผูดูแลอาคารมีจํานวนนอย 

 จากขอมูลท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการจัดไดวาเปนหนึ่งใน

สวนประกอบท่ีสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  ผูวิจัยจึง

สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เพ่ือใหทราบถึงความ

ตองการ ขอบกพรอง และขอคิดเห็นอ่ืนเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเปนแนวทางปรับปรุงแกไข

และวางแผนการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรท่ีมีอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย ท่ีใชบริการ อาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ  

2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ระหวาง

ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จากนักศึกษา 

บุคลากร และอาจารย ท่ีใชบริการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

 

1.3 สมมติฐานงานวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้นผูทําการวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 

1) บุคคลมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

แตกตางกัน 

2) บุคคลท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

แตกตางกัน 

3) บุคคลท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ แตกตางกัน 

4) บุคคลท่ีอยูคณะท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ แตกตางกัน 

 

1.4  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1) ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา 

2) ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

3) ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1.4.2 ขอบเขตดานตัวแปร 

  การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจะครอบคลุมไปถึง สภาพการใชอาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ  และความพึงพอใจในการใชบริการ ซ่ึงตัวแปรท่ีจะใชในการวิจัยประกอบไปดวย  
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ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. คณะ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรยีนรวมและ

ปฏิบัติการ 

1. ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา 

2. ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

3. ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) ตัวแปรอิสระ คือปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

สาขาวิชาและคณะท่ีสังกัด 

2) ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

 

 ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 

      (Independent Varible)                                         (Dependent Vaiable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.11 ขอบเขตดานตัวแปร 

 

 1.4.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1) ประชากรในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลากร และอาจารย

ผูสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีทําการเรียนการสอนท่ีอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 1/2559 จํานวน 31,753 คนตอสัปดาห (ท่ีมา:สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27 สิงหาคม 2559) 

  2) กลุมตัวอยางการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลากร และอาจารย

ผูสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท้ังสามกลุมการเรียนคือ กลุมการเรียนภาคเชา กลุม

การเรียนภาคบาย และกลุมการเรียนภาคคํ่า  ท่ีทําการเรียนการสอนท่ีอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

ประจําปการศึกษา 1/2559 คํานวณกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร  โดยใชตารางของทาโร  ยามาเน 

ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95%  จะไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 395 คน ผูวิจัยขอใชกลุมตัวอยางท่ี 400 

คน 

 

1.5 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชระยะเวลาดําเนินการวิจัยระหวาง มิถุนายน 59 – พฤษภาคม 60 
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1.6 สถานที่ทําการวิจัย 

           สถานท่ีในการเก็บขอมูลงานวิจัยนี้คือ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี  

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) มหาวิทยาลัยฯสามารถนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการใชงาน 

2) มหาวิทยาลัยฯสามารถนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุง

สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

3) มหาวิทยาลัยฯสามารถนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการวางแผนการจัดสรร

งบประมาณในการบริหารงาน 

 

1.8 คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากการ

รับรู คานิยม และประสบการณท่ีไดรับ อันจะเกิดข้ึนตอเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแก

บุคคลนั้นได 

 ผู ใชบริการ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคลากร และอาจารยผูสอนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีทําการเรียนการสอนท่ีอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ หมายถึง อาคารท่ีประกอบไปดวยหองเรียน หองปฏิบัติการ 

หรือหองรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หองเรียน  หมายถึง หองสําหรับกิจกรรมการเรียน การสอน 0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี  หองเรียนจะมี 0อุปกรณชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนเชน  0กระดานดํา 2 

กระดานฟลิปชารท หรือกระดาน2ไวทบอรด คอมพิวเตอร  โปรเจคเตอร2   วิชวลไลเซอร (visualizer) 

 หองอบรมสัมมนา  หมายถึง หองสําหรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ท่ีมุงเนนการถายทอด

ความรูในรูปแบบท่ีแตกตางจากการเรียน โดยอาจมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไมวาจะเปนในรูปแบบการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ประชุม  การอภิปราย หรือการจัดกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ในหองอบรมสัมมนาจะมี 0อุปกรณชวยอํานวย

ความสะดวกเชน เครื่องเสียง  คอมพิวเตอร  โปรเจคเตอร2   วิชวลไลเซอร (visualizer) 

 หองปฏิบัติการ หมายถึง หองสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมุงเนนการการฝกปฏิบัติเปนหลัก โดยภายในหองจะประกอบไปดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนและผูสอน 

 หองเรียนนวัตกรรม (Smart Classroom)  หมายถึง หองเรียนท่ีประกอบไปดวย

องคประกอบหลักๆ 3 สิ่งดวยกัน คือ ผูสอน ผูเรียน และ สื่อ เชน เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค แท็ปเล็ต 

สมารตโฟน  สมารตบอรด เครื่องฉายโปรเจคเตอร อินเทอรเน็ต ระบบเครือขายไรสาย  โดยมีการจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรู  อยางเหมาะสม เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการเรียนตางๆ ในหองเรียน ไมวาจะเปน

กิจกรรมกลุมยอย การบรรยาย โครงงาน นําเสนอหนาชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และทักษะการเรียนรูจากการสืบคน ไดดวยตนเอง เพ่ือตอบสนองความ

ตองการเรียนรูเปนรายบุคคลของผูเรียน และการมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียน และผูสอนไดอยาง

เต็มศักยภาพ                             

หอง discussion หมายถึง หองสําหรับการปรึกษาหารือ การอภิปราย การประชุม หรือการ

แลกเปลี่ยนความเห็น โดยเปนหองขนาดเล็กท่ีรองรับคนจํานวนนอยในหองจะประประกอบไปดวยโตะ 

เกาอ้ีท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดตามความตองการ  และมี โทรทัศน กระดานไวทบอรด 2 สําหรับ

นําเสนอและพูดคุย   

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


4บทท่ี 2 

4เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

4การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

1. 4แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2. 4แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 

3. 4แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอาคารเรียน 

4. 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5. 4งานวจิัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  ในการศึกษาความพึงพอใจไดมีแนวคิดและการตีความหมายท่ีเก่ียวของกับความพึง

พอใจไวหลายความหมาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:588)  ไดกลาววา 

พอใจ ตามคําจํากัดความ หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตองการศึกษาเก่ียวกับความ

พึงพอใจ มักจะศึกษาในสองมิติ คือมิติความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และความพึง

พอใจในการรับบริการ(Services Satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

1 กาญจนา   อรุณสุขรุจี ( 2546 : 5 ) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษย เปนการแสดงออก

ทางพฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวา บุคคลมีความพึง

พอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งท่ีตรงตอความ

ตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคล

นั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

1 ทวีพงษ หินคํา (2541:8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความชอบของบุคคลท่ีมี

ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึงสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความตองการของบุคคลไดทําใหเกิดความ

พึงพอใจตอสิ่งนั้น 
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1 ธนียา ปญญาแกว (2541:12) ไดใหความหมายวา สิ่งท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับ

ลักษณะของงาน ปจจัยเหลานี้นําไปสูความพอใจในงานท่ีทํา ไดแก ความสําเร็จ การยกยอง ลักษณะงาน 

ความรับผิดชอบ และความกาวหนา เม่ือปจจัยเหลานี้อยูต่ํากวา จะทําใหเกิดความไมพอใจงานท่ีทํา ถา

หากงานใหความกาวหนา ความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการยกยองแกผูปฏิบัติงานแลว 

พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานเปนอยางมาก 

 นิรมล คําพะธิก(2541:19) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววาเปนสวนหนึ่งของเจตคติ 

เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลโดยอาจตอบสนองในรูปแบบท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ได 

 วราภรณ ชวยนุกิจ(2544:8) ไดสรุปจากการศึกษาแนวคิดเรื่องความพึงพอใจของตนเอง สรุป

ไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากความสําเร็จ ความ

สมประสงคในสิ่งท่ีตนเองคาดหวังไว เปนความรูสึกท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดเสมอข้ึนอยูกับสถานการณ 

สภาพแวดลอมชวงเวลาในขณะนั้นๆ ความพึงพอใจเปนพลังในการสรางสรรค สามารถกระตุนใหเกิด

ความภาคภูมิใจ ม่ันใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปตามแนวทางอันพึงปรารถนาได 

1 วิทย เท่ียงบูรณธรรม (2541:754) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง ความพอใจ 

การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่ง

ท่ีชดเชย 

           วิรุฬ พรรณเทวี (2542:11) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของ

มนุษยท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงเปนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือ

มีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวัง

หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีตนตั้งใจไววา

จะมีมากหรือนอย 

 อรรถพร ผดุงศักดิ์ยุก (2547: 29) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับ

ความพึงพอใจของบุคคลตอกิจกรรมตางๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิด

จากพ้ืนฐานของการรับรู คานิยมและประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึงพอใจจะ

เกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได 

 เม่ือศึกษาโดยรวมอาจสรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมี

ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากการรับรู คานิยม และประสบการณท่ีไดรับ อันจะเกิดข้ึนตอเม่ือสิ่งนั้น

สามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได ซ่ึงทําใหความพึงพอใจของแตละคนแตกตางกันไป 
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 2.1.2 ลักษณะความพึงพอใจ 

  สุรศักดิ์ นาถวิล (2544 : 10) ไดกลาวถึง ลักษณะความพึงพอใจไว ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกทางบวก ของบุคคลหรือ

สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรูความพึงพอใจ จาเปนตองมีการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว การ

ตอบสนองความตองการของมนุษย สวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งตางๆ ในชีวิตประจา

วันทาใหแตละคนมีประสบการณรับรู เรียนรู สิ่งท่ีไดรับการตอบสนองแตกตางกันไป และหากสิ่งท่ีไดรับ

เปนไปตามความตองการก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ 

2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับ

จริงในสถานการณ บริการกอนท่ีลูกคาจะมาใชบริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไวใน

ใจอยูกอนเสมอแลว ซ่ึงมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติท่ียึดถือตอบริการประสบการณดั้งเดิมท่ี

เคยใชบริการ การบอกเลาของผูอ่ืน การรับทราบขอมูล การรับประกันบริการจากโฆษณา การใหคําม่ัน

สัญญาของผูใหบริการเหลานี้เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีผูรับบริการใชเปรียบเทียบกับบริการท่ีไดรับในวงจรของ

การใหบริการตลอดชวงเวลาของความจริง  สิ่งท่ีผูบริการไดรับความรูเก่ียวกับการบริการท่ีไดรับการ

บริการ คือ ความคาดหวังในสิ่งท่ีคิดวาไดรับ นี้มีอิทธิพลตอชวงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการ

พบปะระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนอยางมาก  เพราะผูรับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งท่ี

ไดรับจริงในกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึนกับความหวังเอาไว  หากสิ่งท่ีไดรับเปนไปตามความคาดหวังถือ

วาเปนการยืนยันท่ีถูกตองกับความคาดหวังท่ีมีผูรับริการยอมเกิดความพึงพอใจตอการบริการดังกลาว  

แตถาไมเปนไปตามคาดหวังอาจจะสูงหรือต่ํากวานับวาเปนการยืนยันท่ีคลาดเคลื่อน  ความคาดหวัง

ดังกลาวท้ังนี้ชวงความแตกตาง ท่ีเกิดข้ึนจะชี้ใหเห็นระดับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจมากนอยได ถา

ยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถาไปในทางลบแสดงถึงความไมพอใจ 

 2.1.3 การวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

  เม่ือมีการศึกษาท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ  ก็ตองมีการวัดระดับ  สรชัย พิศาลบุตร

(2549:12) ไดกลาวไววา ในการวัดระดับความพึงพอใจนั้น   โดยท่ัวไปผูใหบริการสามารถวัดความพึง

พอใจของผูใชบริการได  2 วิธี คือ 

1) วิธีวัดความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยการวัดจากการสอบถาม

ความคิดเห็นของผู ใชบริการท่ีเลือกมา เก่ียวกับบริการแตละดาน โดยท่ีผูรับบริการจะตองมี

ประสบการณในการใชบริการมาเปนระยะเวลาพอสมควรท่ีจะสามารถประเมินคุณภาพของบริการท่ี

ไดรับในแตละดานได 

2) วิธีวัดความพึงพอใจจากขอมูลท่ีสามารถสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

โดยวัดจากเกณฑท่ีตั้งข้ึนสําหรับวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการบริการในแตละดาน 
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 จิตตินันท เดชะคุปต (2544:21)  ไดกลาววา การวัดระดับความพึงพอใจนั้นสามารถทําได

หลายวิธีดังตอไปนี้ 

1) การใชแบบสอบถาม เพ่ือตองการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระทําไดใน

ลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก 

2) การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการ

ท่ีดีจะไดขอมูลท่ีเปนจริง 

3) การสังเกต ซ่ึงเปนวิธีการใหความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล

เปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กิริยา วาจาทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง

และสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 

 ซ่ึงจากการวัดระดับความพึงพอใจนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับนักวิจัยจะเลือกเอา

วิธีไหนมาใชใหไดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ4การบริการ 

 การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการกระทําเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน การบริการ ท่ีดี

ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจและชื่นชมองคกร ซ่ึงเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกร  

เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ ถาบริการ

ดี ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ซ่ึงการบริการถือเปนหนาเปนตาขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็

จะดีไปดวย 

2.2.1 ความหมายของการบริการ  

  การบริการ หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดๆ ดวยรางกายเพ่ือตอบสนองความ 

ตองการของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ 

ผูรับบริการ 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย ดังนี้  

 “การ” หมายถึง งาน สิ่ง หรือเรื่องท่ีทํา  

 “บริการ” หมายถึง ปฏิบัติรับใชหรือใหความสะดวกตางๆ  

 ดังนั้น “การบริการ” จึงหมายถึง งานท่ีปฏิบัติรับใชหรือ งานท่ีใหความสะดวกตางๆ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2540:6) ไดใหคําจํากัดความวา การบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

“Service” ในความหมายท่ีวาเปนการกระทําท่ี เปยมไปดวยความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ การ

ดําเนินการท่ีเปนประโยชน  
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 จินตนา บุญบงการ (2539:15) กลาวไววา ความหมายของการบริการ คือ เปนสิ่งจับตอง

สัมผัสแตะตองอาศัยไดยาก และเสื่อมสูญสภาพ ไปไดงาย บริการจะทําข้ึนทันทีและสงมอบให

ผูรับบริการทันทีหรือเกือบจะทันทีดังนั้นการบริการจึง เปนกระบวนการของกิจกรรมของการสงมอบ

บริการจากผูใหไปยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งท่ีจับตองได ชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา สถานท่ีรูปแบบ 

และท่ีสําคัญเปนสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตใจ ทําใหเกิด ความพึงพอใจ 

 วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน(2546:15) การบริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัด

ข้ึนเพ่ือใหแกสมาชิกตาม ความสามารถและหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยอาศัยความตองการของ

สมาชิกท่ีไดรับบริการจาก หนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางในการดําเนินโครงการในระยะตอไป พรอม

ท้ังใหเกิดความพอใจแกสมาชิก  

 วีระพงษ เฉลิมวิระรัตน(2542:7) กลาววา การบริการ เปนสิ่งท่ีจับ สัมผัส แตะตองไดยาก 

และเปนสิ่งท่ีเสื่อมสูญสลายไปไดงาย บริการ จะไดรับการทําข้ึน(โดยจากบริกร) และสงมอบสู

ผูรับบริการ (ลูกคา) เพ่ือใชสอยบริการนั้นๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการใหบริการ

นั้น  

 คําวาการบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา SERVICE  ซ่ึงถาหากหาความหมายดีๆ ใหกับอักษร

ภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้อาจไดความหมายของการ บริการท่ีสามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตาม

ความหมายของอักษร ท้ัง 7 ตัวนี้คือ  

 S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก

ยุงยากของผูมารับการบริการ  

 E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

 R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ  

 V = Voluntariness Manner การใหบริการท่ีทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางานอยาง

เสีย ไมได  

 I  = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกร

ดวย  

 C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี  

 E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะใหบริการและใหบริการมากกวา 

ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 

 จากความหมายของการบริการดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริการ เปนกิจกรรมการกระทํา 

และการปฏิบัติท่ีผูใหบริการจัดทําข้ึนเพ่ือเสนอขาย และสงมอบสูผูรับบริการหรือเปนกิจกรรมท่ีจัดทํา 

ข้ึนรวมกับการขายสินคาเพ่ือสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการอยาง 
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ทันทีทันใด ลักษณะของการบริการมีท้ังไมมีรูปรางหรือตัวตน ไมสามารถสัมผัสหรือจับแตะตองไดและ 

เปนสิ่งท่ีเสื่อมสูญสลายไดงายแตสามารถนํามาซ้ือขายกันไดซ่ึงองคกรแตละองคกรท่ีมีการแขงขันกันสูง 

ไมวาจะดานกลยุทธตางๆ โปแกรมท่ีนําเสนอ หรือโปรโมชั่นพิเศษสุด สุดทายแลวผูบริโภคจะเลือกใช 

บริการนั้นก็คือการบริการหลังการขายซ่ึงเปนสิ่งท่ีองคกรตางๆ นํามาใชเปนกลยุทธในการบริการหลัง 

การขายและเปนตัวเลือกท่ีดีในการเขาใชบริการ 

 2.2.2  ความสําคัญของการบริการ 

  การขายสินคาหรือผลิตภัณฑใดๆ ก็ตาม จะตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ กรณีเปน

องคกร หรือธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเองคือสินคา การขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีการบริการท่ี

ดีธุรกิจ การคาท้ังในภาคราชการหรือภาคธุรกิจเอกชนจะอยูไดตองรักษาลูกคากลุมเดิมไวและเพ่ิมลูกคา

รายใหมใหไดการบริการท่ีดี  

 ความสําคัญของการบริการ (สมิต สัชฌุกร , 2542:14-15) อาจพิจารณาไดใน 2 ดาน ดังนี้  

  1) บริการท่ีดีจะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกชอบหรือพึงพอใจ ท้ังตอตัวผูใหบริการ

และ หนวยงานท่ีใหบริการ ดังนี้  

(1) มีความชื่นชมในตัวผูใหบริการ  

(2) มีความนิยมในหนวยงานท่ีใหบริการ  

(3) มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก  

(4) มีความประทับใจท่ีดีไปอีกนาน 

(5) มีการบอกตอไปยังผูอ่ืนหรือแนะนําใหมาใชบริการเพ่ิมข้ึน  

(6) มีความภักดีตอหนวยบริการท่ีใหบริการ  

(7) มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางท่ีดี  

  2) บริการท่ีไมดีจะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกไมชอบหรือไมพึงพอใจ ท้ังตอตัวผู

ใหบริการ และหนวยงานท่ีใหบริการ ดังนี้  

(1) มีความรังเกียจตัวผูใหบริการ  

(2) มีความเสื่อมศรัทธาในหนวยงานท่ีใหบริการ  

(3) มีความผิดหวังและไมมาใชบริการอีก  

(4) มีความรูสึกท่ีไมดีตอการบริการของหนวยงานไปอีกนาน  

(5) มีการบอกตอไปยังผูอ่ืนหรือแนะนําไมใหผูอ่ืนมาใชบริการ  

(6) มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางท่ีไมดี  

 ดังท่ีกลาวมาขางตนเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเปนผลมาจากการ 

ใหบริการท่ีดีและไมดีซ่ึงเปนความสําคัญอยางมากตอการใหบริการ ในอีกแงมุมนึงมองถึงความตองการ
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สิ่งอํานวยความสะดวกใหกับชีวิต จึงเปนเหตุผลทําใหการบริการเขามามีอิทธิพลตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน จึงมีผูใหคําจํากัดความสําคัญของการบริการไว 2 ประเภท (จิตตินันท เดชะคุปต,2540) 

ดังนี้ 

1) ความสําคัญตอผูรับบริการ 

(1)  ชวยตอบสนองความตองการสวนบุคคล ท้ังทางดานรางกาย อารมณ สติปญญา 

สังคมและจิตใจ 

(2)  ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต ซ่ึงมาจากประสิทธิภาพของผูใหบริการ ทําใหผูรับ

เกิดความประทับใจและมีความสุข 

2) ความสําคัญตอผูใหบริการ 

(1) ความสําคัญในแงของผูประกอบการ จะชวยสรางผลกําไรใหธุรกิจ ชวยสราง

ภาพพจนท่ีดี ชวยรักษากลุมลูกคาเดินและเพ่ิมกลุมลูกคาใหม ท่ีสําคัญคือชวยรักษาพนักงานท่ีทํางานกับ

กิจการนั้น 

(2) ความสําคัญในแงของผูปฏิบัติงานบริการ  จะเห็นไดชัดหากมีการบริการท่ีดีก็

จะทําใหมีอาชีพมีรายได และสรางโอกาสใหตัวผูใหบริการเองจะไดกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

2.2.3 เทคนิคการใหบริการ  

  วิธีสรางนักบริการมืออาชีพ ตองเริ่มตนท่ีองคกรสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม จากนั้นจึงพัฒนาเทคนิคการบริการใหกับบุคลากร  ซ่ึงในแตละเรื่อง มี

รายละเอียด ดังนี้  

  1) คุณสมบัติของผูใหบริการ สิ่งท่ีผูใหบริการควรมีเปนอันดับแรกคือความเปนคนท่ีรัก

ในงาน บริการ เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเขาใจและใหความสําคัญตอผูรับบริการมีความ

กระตือรือรนท่ีจะ ชวยเหลือผูรับบริการยิ้มแยมแจมใสและเอาใจใส นอกจากนี้พนักงานท่ีใหบริการควร

เปนผูรูจักแกไขปญหา เฉพาะหนาไดดีดวย  

  2) บุคลิกภาพท้ังลักษณะการแตงกายท่ีแลดูสะอาดเรียบรอยรวมไปถึงอากัปกิริยาท่ี 

แสดงออก เชน การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงทาทางประกอบการพูด สิ่งเหลานี้ควรเปนไปโดยธรรมชาติ  

  3) เทคนิคการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเปนสื่อกลาง

ระหวาง ผูรับบริการกับผูใหบริการการสนทนาใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการงายๆ ดังนี้  

(1) สรางความเปนกันเองเพ่ือใหผูรับบริการเกิดความอุนใจ แสดงความเปนมิตรโดย

อาจ แสดงออกทางสีหนา แววตา กิริยาทาทางหรือน้ําเสียงท่ีสุภาพ มีหางเสียง การพูดจาตอง ชัดเจน 

งายตอการเขาใจ และไมเร็วหรือรัวจนผูรับบริการไมรูเรื่อง 
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(2) เนนการฟงเปนหลัก คือ ผูใหบริการควรตั้งใจฟงดวยความอดทนขณะท่ี

ผูรับบริการพูดไมควร แสดงอาการท่ีไมพอใจออกมาสบตากับผูรับบริการเปนระยะพรอมกิริยาตอบรับ  

(3) ทวนคําพูด เพ่ือแสดงใหผูรับบริการทราบวาผูใหบริการกําลังตั้งใจฟงในเรื่องท่ี

ผูรับบริการพูดอยู 

 

2.3 4แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ4อาคารเรียน 

 อาคารเรียน เปนอาคารท่ีจัดสรางเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการจัดการ

เรียนการสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติในรูปแบบตางๆ ซ่ึงในการดําเนินการจะประกอบไปดวยหัวขอหลักๆ

ดังนี้ 

2.3.1 การบริหารงานอาคารสถานท่ี 

การบริหารงานอาคารสถานท่ี คือการใชทรัพยากรอาคารสถานท่ี ท่ีมีอยูรวมกันเพ่ือให

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  การท่ีจะบริหารงานอาคารสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองศึกษา

ลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับงานอาคารสถานท่ี ซ่ึงประกอบไปดวย ลักษณะงาน 5 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

1) การจัดสรางอาคารสถานท่ี 

2) การใชอาคารสถานท่ี 

3) การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี 

4) การควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 

5) การประเมินผลการใชงานอาคารสถานท่ี 

 งานอาคารสถานท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยใหสถานศึกษาดําเนินงานไดโดยสะดวก 

ผูบริหารจึงจําเปนตองใหความสําคัญตองานดานนี้ไมนอยไปกวางานดานอ่ืนๆ ภายในสถานศึกษา 

อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาถือเปนแหลงท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของ

ครูผูสอนใหเปนแหลงถายทอดวิทยาการของชุมชน งานบริหารอาคารสถานท่ีจึงเปนงานท่ีสําคัญท่ี

ผูบริหารตองพิจารณาพินิจวิเคราะหและบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับงานบริหารอาคารสถานท่ี

สามารถแยกพิจารณาได 5 สวนดังนี้ (กรมสามัญศึกษา, 2540) 

1) อาคารเรียน  ควรใชไดดีในทุกฤดูกาล จํานวนและขนาดอาคารเพียงพอเหมาะสม

กับจํานวนนักเรียนนักศึกษา การบริหารงานอาคารควรคํานึงถึงประโยชนใชสอยท่ีจะเกิดผลดีแกการ
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เรียนการสอน มีความสะดวกปลอดภัย อาคารเรียนควรเอ้ืออํานวยความสะดวกในการดัดแปลงไดหลาย

รูปแบบ ไมวาจะเปนผนังก้ันหอง หรือวัสดุท่ีเก่ียวของกับตัวอาคาร มีแสงสวางเพียงพอ 

 ในการออกแบบอาคารถาวร นอกจากจะคํานึงถึงความแข็งแรงของโครงสรางและความ

สะดวกสบายในการใชอาคารแลว ยังจะตองคํานึงถึงอายุการใชงานของอาคารนั้นๆ ดวยวา มีความ

ม่ันคงแข็งแรงพอท่ีจะใชงานดวยความปลอดภัยไดเปนเวลานานเทาใด  อาคารท่ีมีอายุใชงานไดตั้งแต 10 

ถึง 30 ปโดยไมตองทําการซอมแซมใหญถือไดวาคอนขางประหยัด แตจะใหดีอายุการใชงานของอาคาร

ควรอยูระหวาง 30 ถึง 50 ป และจะถือวาประหยัดท่ีสุด คือ ออกแบบและกอสรางใหอาคารนั้นๆ มีอายุ

การใชงานเกิน 50 ปข้ึนไป (อรุณชัย ชัยเสรี,2534) 

2) หองเรียน การจัดหองเรียนควรใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสม หองเรียนควรเปน

หองใหญ หรือกวาง เพ่ือความสะดวกในการโยกยายโตะเกาอ้ีเพ่ือจัดเปนรูปรางตางๆ เพ่ือประโยชนใน

การเรียนการสอน ควรจัดอุปกรณในการทํากิจกรรมหรือหนังสืออานประกอบท่ีนาสนใจไวตามมุมหอง 

เพ่ือนักเรียนจะไดคนควาทํากิจกรรมหรือติดรูปภาพและผลงานตางๆ ไวเพ่ือใหเกิดการเรียนรู ควรจัด

หองเรียนใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี 

 ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับหองบรรยายและหองสัมมนา ในชวง

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะท่ี 8 (พ.ศ. 2540 -2544) ดังนี้ (สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา,2537 )  

หองบรรยายขนาดความจุ 300 คน             0.9 ตารางเมตร/คน  

หองบรรยายขนาดความจุ 200 คน             0.9 ตารางเมตร/คน  

หองบรรยายขนาดความจุ 100 คน             1.0 ตารางเมตร /คน  

หองบรรยายขนาดความจุ 50 คน               1.1 ตารางเมตร/คน 

หองบรรยาย ขนาดความจุ 25 คน               1.5 ตารางเมตร/คน 

หองสัมมนาหรือหองติว ขนาดความจุ 30 คน  1.8 ตารางเมตร/คน 

3) หองพิเศษ เปนพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวเปนพิเศษ รวมท้ัง

หองปฏิบัติการตางๆ ท่ีสนับสนุนการสอน หองดังกลาวจึงควรจัดใหมีวัสดุ อุปกรณครบถวน นอกจากนี้

สถานศึกษาควรจัดใหมีหองพยาบาล หองสมุด หองดนตรี หองพัสดุ หองธุรการ ฯลฯ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

4) อาคารประกอบ เปนอาคารท่ีใชประโยชนอยางอ่ืน เชน หองประชุมหรือโรงอาหาร 

สถานศึกษาบางแหงอาจใชรวมกันดังนั้นควรมีลักษณะโปรงโลง เพ่ือระบายกลิ่นไดดี โรงฝกงานควรสราง

ใหหางไกลจากอาคารเรียนพอสมควร เพ่ือจะไดไมมีเสียงรบกวนในหองเรียน หองน้ําหองสวมควรมี
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จํานวนหองมากพอกับจํานวนผูใชงาน โดยเฉลี่ยสวมชาย 1 ท่ีตอผูเรียน 40 คน สวมหญิง 1 ท่ีตอผูเรียน 

25 คน และท่ีปสสาวะชาย 1 ท่ีตอผูเรียน 30 คน ถามีจํานวนนอยก็จัดระบบใชใหท่ัวกัน  

5) บริเวณสถานศึกษา เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญไมนอยไปกวาตัวอาคาร ปจจุบัน

บริเวณสถานศึกษามีปญหาเก่ียวกับการเพ่ิมจํานวนอาคารเรียน และจํานวนผูเรียน บริเวณโรงเรียนจึง

ควรจัดใหเกิดประโยชน และการใชงานใหคุมคาท่ีสุด และ ควรปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือความสวยงาม 

โดยเฉพาะหนาอาคารเรียน บริเวณท่ีจัดเปนท่ีพักผอน ควรมีจํานวนมานั่งใหเพียงพอ บริเวณสนามกีฬา 

ถาเปนไปไดควรแยกสนามกีฬาแตละประเภทแยกออกจากกัน เพ่ือความสะดวกของผูใชงาน 

 2.3.2 การจัดการอาคารสถานท่ีในสถานศึกษา 

  การจัดอาคารสถานท่ีควรคํานึงถึงสภาพเดิมของพ้ืนท่ีใหมาก ซ่ึงสภาพเหลานี้หากไดรับ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือตกแตงใหสวยงาม และเอ้ือประโยชนไดเหมาะสมและการจัดสรางอาคาร

ใหเหมาะสมกับสภาพท่ีมีอยูแลว จะเปนการประหยัดคาใชจายและกําลังคน กําลังงาน ท้ังจะมีสวน

ปลูกฝงการรักธรรมชาติ อันเปนคุณสมบัติท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนไดเปนอยางดี 

1) นโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานอาคารสถานท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานอาคาร สถานท่ี เพ่ือปรับเปลี่ยน

งานดานอาคารสถานท่ีทุกแหงในสังกัด ซ่ึงมีอายุการใชงานเฉลี่ยไมต่ํากวา 10 ป ใหมีสภาพความพรอม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ (กรมสามัญศึกษา, 2540)  

2) การบริหารอาคารสถานศึกษา การเก็บขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษานับวาเปนสิ่งท่ี

จําเปน เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี  ขอมูลท่ีควรทราบคือผัง

บริเวณหลัก เพ่ือจะไดทราบวาแตละหลังเปนอาคารอะไรบาง ใชเรียนหรือบริการแกผูเรียนในเรื่องอะไร 

มีความสูงก่ีชั้น มีทางข้ึนลงใดบาง ตลอดจนอุปกรณท่ีใชในอาคาร เชน โทรศัพทภายใน ระบบปองกัน

เพลิงไหม และสัญญาณเตือนภัยตางๆ เปนตน (กรมสามัญศึกษา, 2540)  

3) การควบคุมตรวจสอบอาคารสถานศึกษาเปนงานท่ีตองทําตอเนื่องจากการบริหาร

อาคารสถานศึกษา  โดยเปนงานเพ่ือดูแลการใชงานอาคารสถานท่ีเปนรายวัน รายสัปดาห  เริ่มตนตอง

จัดทําเอกสารเพ่ือควบคุมการใชอาคารเพ่ือการศึกษาในข้ันตน วาการใชหองตางๆ นั้น สามารถ

ดําเนินการใชไดตามแผนอัตรากําลังอาคารท่ีไดเสนอไวกอนการกอสรางสถานศึกษาหรือไมอยางไร เชน 

หองเรียนจะใชงานใหไดถึง 90 เปอรเซ็นตของเวลาท้ังสัปดาห และหองทดลองวิทยาศาสตรและ

หองปฏิบัติการฝกงานนั้น กําหนดไววาจะใชงานไดถึง 75 เปอรเซ็นตของเวลาท้ังสัปดาห ไดมีการจัด

ตารางสอนใหใชหองไดมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ตองมีการสรางแบบฟอรมข้ึนมา เพ่ือวัดความถ่ีของการใช

งานหองเรียน หองทดลองและหองบริการทุกหอง  สิ่งท่ีจําเปนในการตรวจสอบอาคารสถานศึกษา มี
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ดังนี้ การตรวจสอบการใชอาคาร  การตรวจสอบมาตรฐานอาคาร และการตรวจสอบท่ัวไป 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)   

4) การประเมินผลอาคารสถานศึกษา เม่ืออาคารสถานศึกษาไดใชงานตามระยะเวลา

อันสมควรแลว จะตองมีการศึกษาขอดีขอเสียของการใชงานวาแนวคิดของการวางผังหลัก การออกแบบ

อาคารเรียน อาคารประกอบ  วามีขอดีหรือควรจะพัฒนาเพ่ิมเติมในสวนไหนบาง  เพ่ือจะไดขอมูลท่ีจะ

นําไปใชในโอกาสท่ีจะสรางอาคารใหมตอไป  วิธีการประเมินข้ึนอยูกับความตองการวัดผลเก่ียวกับ

เนื้อหาท่ีตองการประเมิน โดยจะตองมีการสรางเครื่องมือในการประเมินสําหรับผูสอน ผูเรียน ผูดูแล

รักษา และผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา  โดยผลท่ีไดจะไดนํามาเฉลี่ยความเท่ียงตรงในการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใชจะพัฒนาบนพ้ืนฐานของสาระสําคัญในเรื่องปริมาณจากอัตราสวนระหวางผูเรียนกับเนื้อท่ี

อาคาร คาใชจายในการกอสรางตอรายหัวของผูเรียน จํานวนตารางเมตรของอาคารของแตละประเภท

อาคาร ประโยชนท่ีควรจะไดรับ ตลอดจนอายุการใชงานของอาคารในแงของเศรษฐกิจเปนตน การ

ประเมินการใชประโยชนอาคารและสิ่งอํานวยประโยชนท่ีสรางข้ึน จะตองมีข้ันตอนดังนี้คือ  ตองสราง

เครื่องมือท่ีเหมาะสม  มีกระบวนการในการประเมิน  รวบรวมขอมูลจากผลการประเมิน  และปอน

ขอมูลใหผูใชประโยชนจากผลการประเมินนั้น (กรมสามัญศึกษา,2540)  

2.3.3 การใชประโยชนอาคารสถานท่ี  

คุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีพึงประสงคในแงของอาคารสถานท่ีนั้นจะตองสนอง

ประโยชนใชสอยไดสูงสุด กลาวคือ ตองมีลักษณะสําคัญ 10 ประการตอไปนี้( เมธี ปลันธนานนท, 2525)  

1) มีความเพียงพอ (adequacy) หมายถึง มีความเพียงพอในดานตาง ๆ เชน อาคาร 

หองเรียน หองใชประโยชนตาง ๆ วัสดุ สนามเลนและพักผอน สวมและอ่ืน ๆ  

2) มีความเหมาะสม (suitability) กลาวคือจะตองมีความเหมาะสมในดานท่ีตั้งของ

อาคารสถานท่ี ลักษณะของพ้ืนท่ี และการจัดอาคารสถานท่ี เปนตน  

3) มีความปลอดภัย (safety)ตองมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  อัคคีภัย วาตภัย 

มรสุม   

4) มีสุขลักษณะ (healthfulness) อยูหางไกลจากอากาศเปนพิษ แกสพิษ ซองโสเภณี   

5) ระยะทางท่ีติดตอและใชสอย (accessibility) ท่ีตั้งของสถานศึกษาจะตองไมไกล

จากชุมชนหรือจากจุดตางๆในบริเวณท่ีสําคัญ รวมท้ังไมหางไกลจากสิ่งอํานวยประโยชนท่ีจะให

ประโยชนตอสถานศึกษา เชน หองสมุดสาธารณะ และอ่ืนๆ ท้ังนี้รวมท้ังสิ่งอํานวยประโยชนตางๆ ใน

สถานศึกษา เชน สวมไมไกลตัวอาคารเกินไป  

6) มีความยืดหยุน (flexibility) จะตองมีการเอ้ืออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงและ

เอ้ืออํานวยตอการใชอุปกรณการเรียนการสอน รวมท้ังเครื่องใชตางๆ ในสถานศึกษาได  
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7) มีประสิทธิภาพ (efficiency) คือการไดใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ มาก แตใชทรัพยากรหรือปจจัยนอยท่ีสุดหรือคุมคาท่ีสุด  

8) มีความประหยัด (economy) หมายถึงอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยประโยชนตางๆ 

นั้นมีความประหยัด เชน ประหยัดในการซอม บํารุงรักษา การเคลื่อนยาย และอ่ืนๆ  

9) สามารถขยับขยายได (expansibility) หมายถึงการออกแบบอาคารสถานท่ีซ่ึง

สามารถขยายได มีการเตรียมการขยายตัวไดพอสมควร ซ่ึงสามารถขยายไดงายและสิ้นเปลืองนอย ท้ังนี้

รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีดินในสถานศึกษานั้นๆ ดวย  

10) มีรูปรางท่ีสวยงาม (appearance) จะตองมีการวางผังบริเวณสถานศึกษาไดอยาง

สวยงามและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตางๆ มีการตกแตงบริเวณ หองเรียนและอ่ืน ๆ ใหเปนท่ีชื่นชม

ของผูพบเห็นอยูตลอดเวลาการกําหนดการใชอาคารเรียน  

2.3.4 การดูแลบํารุงรักษาอาคาร 

  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตองใหคําแนะนําและควบคุมการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี 

หรืออาจมอบหมายใหผูอ่ืนชวยดําเนินการก็ได  ซ่ึงผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพควรจะมีลักษณะดังนี้ คือ 

(เมธี ปลันธนานนท, 2525)  

1) มีการกําหนดงานท่ีมอบหมายหรือย้ําถึงกําหนดงานท่ีมอบหมายและความ 

รับผิดชอบเฉพาะอยางของผูดูแลสถานท่ี หรือนักการภารโรงแตละคน ซ่ึงผูบริหารจะรูดีวาใคร ทํา อะไร 

ท่ีตรงไหน  

2) มีการตรวจตราท่ัวบริเวณอาคารเรียนและสนามหรือพ้ืนท่ีของสถานศึกษาอยาง 

สมํ่าเสมอเปนประจํา โดยมุงท่ีจะสังเกตดูความสะอาดเรียบรอยและสภาพการซอมแซมสิ่งตางๆ  

 อาคารสถานท่ีควรจะไดรับการการดูแลบํารุงรักษา และมีการตรวจสอบซอมแซมอยู

ตลอดเวลา เพ่ือจะไดพรอมใชงานไดดีอยูตลอดเวลา ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการซอมแซมบํารุงรักษา

อาคารสถานท่ีมี ดังนี้ (ประจวบ อุนเศียร,2528) 

1) บุคลากรในโรงเรียน ผูบริหารจะตองเปนนักซอมท่ีคงเสนคงวา ทันทีท่ีไดพบเห็นสิ่ง 

ใดชํารุดเล็กๆ นอยๆ ตองรีบมอบหมายใหเจาหนาท่ีจัดการซอมแซมใหเสร็จเรียบรอย ถาทําในทันที ท่ี

พบจะใหดูเปนงานซอมแซมเล็กๆ นอยๆ ไมสิ้นเปลืองเงินทองมากมาย แตถาปลอยท้ิงไวใหชํารุด ทรุด

โทรมมาก นานๆ ปจึงจะซอมครั้งหนึ่ง จะดูเปนงานใหญเกินกําลังเจาหนาท่ีจะซอมแซมได  

2) การใหชุมชนมีสวนรวมในการบํารุงซอมแซมรักษา ชุมชนมีประโยชนตอสถาบันเปน

อยางมาก ขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาจะตองมีน้ําใจตอบแทนชุมชนดวย  
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2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 2.4.1 ประวัติความเปนมา 

4นับจากวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 ซ่ึงเปนวันท่ีพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ผลิต

ครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีใหการศึกษาทางดานอาชีพท้ังระดับต่ํากวา  ปริญญาตรีและ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษาท่ีมี

คุณภาพและศักยภาพ มีความพรอมหลายๆดาน จนกระท้ังในป 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ-

พลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันท่ี 

15 กันยายน 2531 

4สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาของรัฐ

ดําเนินการโดยอิสระและมีความคลองตัวในการบริหาร จัดการภายใตการกํากับดูแลของสถาบัน ดังนั้น 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกราง เปนพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

จํานวน 9 แหง โดยมีวัตถุประสงคให 9 มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

สามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือ

รองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลัก รวมถึงใหโอกาสแกผูเรียน

จากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหงอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2548 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ

วันท่ี 18 มกราคม 2548 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาว มีผลบังคับใช ตั้งแต วันท่ี 19 มกราคม 2548  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เปน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 2.4.2 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดเห็นความสําคัญกับคุณภาพและพัฒนา

มาตรฐานการจัด การศึกษาใหเปนท่ียอมรับมาอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

ไววา 
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  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนํา ดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและกาวสูระดับสากล” 

1) มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติชั้นนํา 

(1) คุณภาพบัณฑิตท่ีเปนนักปฏิบัติเปนท่ียอมรับ  

(2) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐาน 

(3) คุณภาพอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

(4) คุณภาพของงานวิจัยวิทยานิพนธท่ีสามารถตอบปญหาภาคอุตสาหกรรม  

(5) คุณภาพงานบริการวิชาการ สามารถเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งใหแกชุมชน

และ สถานประกอบการครอบคลุมไปถึงประเทศเพ่ือนบาน  

2) ทักษะวิชาชีพดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(1) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชรวมกับสื่อการสอนท่ีทันสมัยในทุก

สาขาวิชา  

(2) เนนความรูและทักษะดานวิชาชีพ  

(3) เนนงานปฏิบัติวิชาชีพ 

(4) เนนความชํานาญเฉพาะสาขา 

(5) บูรณาการแนวคิดดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานวิชาชีพ  

3) ความเปนสากล  

(1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียนและกาวสูระดับสากล  

(2) เปนศูนยกลางการศึกษาและฝกอบรมแกประเทศเพ่ือนบาน  

(3) สามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

ตางประเทศ รวมถึงการเปดหลักสูตรรวมกัน 

(4) มีนักศึกษา/อาจารยตางชาติและอาจารยแลกเปลี่ยนเพ่ิมมากข้ึน 

(5) มีการนําผลการวิจัยท่ีมีคุณภาพเสนอท้ังในและตางประเทศ  

(6) จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติ 

 จากวิสัยทัศนดังกลาว นําไปสูการกําหนดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 ในสวนท่ีเก่ียวกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On) ควบคูไปกับ

การบริหารจัดการใหมี ผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและสนองตอบความตองการของ

ประเทศกาวสูความเปนสากล (Internationalization) ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ

ยกระดับความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพา ตนเองไดอยางยั่งยืน และการบริหารจัดการท่ีเนนการพัฒนา

คนและบริหารรวมกันอยางมีเปาหมาย  
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1) อัตลักษณ (Identity) 

   “ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”  

2) เอกลักษณ (Uniqueness)  

    “มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

 3) พันธกิจ (Mission) 

(1) จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมอยาง

มีคุณภาพ  

(2) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค สูการผลิตเชิงพาณิชยและ 

การถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

(3) ใหบริการวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู

การเพ่ิมศักยภาพ ในการแขงขัน  

(4) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

(5) จัดระบบบุคลากรจากสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงใหสนองตอสิทธิประโยชนบนพ้ืนฐาน

ความสุข และความกาวหนา  

(6) จัดระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมแนวทางการจัดหารายได เพ่ือ

เอ้ือตอนโยบายหลัก 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ฐิติยา เนตรวงษ(2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใช

อาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใชอาคาร

สถานท่ี การใชประโยชนอาคารเรียน และความพึงพอใจในการใชอาคารสถานท่ีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบวา สภาพการใชงานอาคารสถานท่ีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สภาพการใชงานของอาคารและสถานท่ีโดยภาพรวมยังไมสมบูรณแต

พอใชการได การใชประโยชนอาคารสถานท่ีพบวา ภาพรวมการใชประโยชนอาคารและสถานท่ียังมีการ

ใชประโยชนนอย ความพึงพอใจตอการใชอาคารสถานท่ีของนักศึกษาอยูในระดับมาก 

 ธเนศ เรืองณรงค (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการคณะ

ศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนการศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการ

ใหบริการ ในกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

โดยกลุมตัวอยางคือ คณาจารยและเจาหนาท่ีผูมารับบริการจากฝายตางๆ คือฝายบริหาร ฝายวิชาการ 

ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายกิจการพิเศษ และฝายกิจการนักศึกษา โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง ตามความ
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แตกตางของการขอรับการบริการ จํานวนท้ังสิ้น 125 คน ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรมของการ

ใหบริการท้ังหมดของทุกฝายอยูในระดับปานกลาง นอกจากฝายวิจัยและพัฒนาความพึงพอใจอยูใน

ระดับนอย 

ประภัสสร กิตติมโนรม (2553)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการใชอาคารและ

สถานท่ีของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาการใชประโยชนอาคาร

และสถานท่ีของวิทยาลัยราชพฤกษ   ศึกษาสภาพการใชอาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยราชพฤกษ  

และศึกษาความพึงพอใจในการใชอาคารและสถานท่ีของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ  ผลจากการวิจัย

พบวา สถานภาพของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญกําลังศึกษาอยูในชั้น

ปท่ี 1 ในคณะบริหารธุรกิจ  นักศึกษามีการใชประโยชนจากอาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยพฤกษใน

ภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา นักศึกษาใชประโยชนอาคารและสถานท่ี

อยูในระดับมากเพียงดานเดียว คือ หองเรียน ท่ีเหลืออยูระดับนอย   นักศึกษาใหคะแนนสภาพการใช

อาคารและสถานท่ีในภาพรวมอยูในระดับไมสมบูรณแตพอใชการได เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา 

หองเรียนอยูสภาพการใชงานสมบูรณใชการไดดี ท่ีเหลืออยูในสภาพการใชงานไมสมบูรณแตพอใชการได 

และนักศึกษามีความพึงพอใจในการใชอาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยราชพฤกษในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตละดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากลงมา หองประชุมและหองสัมมนา 

การรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยราชพฤกษ อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอร และหองบริการตางๆ หองกิจกรรม สถานท่ีออกกําลังกาย และ

นันทนาการ สํานักหอสมุดและหองผลิตสื่อศูนยคอมพิวเตอรบริการ การจัดสภาพแวดลอมและระบบ

สาธารณูปโภคของวิทยาลัย โรงอาหารหรือสถานท่ีรับประทานอาหาร และบริเวณสถานศึกษา   ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชอาคารและสถานท่ีของ

วิทยาลัยราชพฤกษ จําแนกตามเพศ ชั้นป และคณะท่ีสังกัด เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว คือ นักศึกษาท่ี

มีสถานภาพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชอาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยราชพฤกษแตกตางกัน 

เปยมศักดิ์ เหลาอัน (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาและความตองการดานอาคารสถานท่ี

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานอาคาร

สถานท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ตามสถานภาพของบุคลากร และผู

ท่ีเก่ียวของ จํานวน 5 ดาน โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ไปหา

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ดานบริเวณหรือสถานท่ีตั้งโรงเรียนดาน

การจัดระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี สื่อ ครุภัณฑ และดานอาคาร

เรียน อาคารประกอบสื่อ ครุภัณฑ สวนปญหาดานอาคารสถานท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ

ศึกษา จังหวัดขอนแกน ตามขนาดโรงเรียนจํานวน 5 ดาน โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
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เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานอาคารเรียน อาคารประกอบ สื่อ ครุภัณฑ ดาน

การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี สื่อและครุภัณฑ ดานการ

จัดระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน และดานบริเวณหรือสถานท่ีตั้งโรงเรียน สําหรับเรื่อง ความตองการ

ดานอาคารสถานท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ตามสถานภาพของ

บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 5 ดาน โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการจัดระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน ดานอาคารเรียน 

อาคารประกอบ สื่อ ครุภัณฑ ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี สื่อ และครุภัณฑ ดานบริเวณหรือสถาน

ท่ีตั้งโรงเรียน และดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สวนความตองการดานอาคารสถานท่ี

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมจํานวน 5 

ดาน มีความตองการในระดับมาก เรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการจัดระบบ

สาธารณูปโภคในโรงเรียน ดานอาคารเรียน อาคารประกอบ สื่อ ครุภัณฑ ดานบริเวณหรือสถานท่ีตั้ง

โรงเรียน ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี สื่อ และครุภัณฑ และดานการจัดสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียน 

 ฝายอาคารสถานท่ีวิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาพิษณุโลก (2555)ไดทําการศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารสถานท่ีวิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มี

วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารสถานท่ีวิทยาลัยทองสุข ศูนย

การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและการจัด

สิ่งแวดลอมของวิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการ

วิเคราะหความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารสถานท่ีวิทยาลัย ทองสุขโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

อันดับท่ีหนึ่งคือ ดานหองเรียน หองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต และภูมิทัศน 

อันดับท่ีสองคือ ดานการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน และอันดับสุดทายคือ ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย ดานอาคาร ตามลําดับ 

อภิรดี กิจธนะเสรี (2545)ไดทําการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการตอปญหาและความ

ตองการของผูใชในศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีวัตถุประสงคใน

การศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผลการศึกษาพบวา ผูมาใชบริการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนใหญมี

ทัศนคติตอประสิทธิภาพในการใหบริการ สภาพปญหา และความตองการใชบริการดานตางๆ ไม

แตกตางกัน และสภาพภูมิหลังของผูมาใชบริการไมมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมของผูมาใชบริการ 

ผูมาใชศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนใหญมีความคิดเห็นตอการ

ใหบริการโดยรวมอยูในระดับท่ีพึงพอใจตอการใหบริการ 
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อุมาภรณ จิโรจนกุล (2544) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการในอาคารแก

รนดอัมรินทรทาวเออร เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในอาคารแกรนดอัมรินทรทาวเออร

และ เพ่ือศึกษาปญหาท่ีผูใชบริการพบในอาคารแกรนดอัมรินทรทาวเออรซ่ึงการวิจัยครั้งนี้กําหนดพ้ืนท่ี

ศึกษา เฉพาะผูใชบริการในอาคารแกรนดอัมรินทรทาวเออรโดยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 200 ชุด ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 1. ผูใชบริการในอาคารแกรนดอัมรินทรทาวเออรมี

ความพอใจตอดาน ความสะอาดมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานการใหบริการของเจาหนาท่ีอาคาร ดาน

ความปลอดภัยและดานความ สะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ 2. ความพึงพอใจในการใช

บริการท่ีจอดรถ สวนใหญผูใชบริการในอาคารมีความพึงพอใจ ท้ังในเรื่องความเพียงพอของท่ีจอดรถ

และการจัดการจราจรเขา-ออกอาคาร 3. ปญหาของผูใชบริการในอาคารแกรนดอัมรินทรทาวเออรท่ีพบ

ในดานตางๆ ไดแก ดานความปลอดภัย คือ ลิฟตไมเพียงพอ และรานคาในอาคารมีนอย ดานความ

สะอาด คือ หองน้ําไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น และดานการ บริการของเจาหนาท่ีอาคาร คือ บริการไมดี 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนการดําเนินงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดเสนอ

รายละเอียดตามหัวขอวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาเพ่ือดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีบุคคลากร และอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีทําการเรียน

การสอนท่ีอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 1/2559 จํานวน 31,753 คนตอสัปดาห  

(ท่ีมา:สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27 สิงหาคม 

2559) 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางการวิจัยท่ีใชในการศึกษาคนควาเพ่ือดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลากร และอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ท้ังสามกลุมการเรียนคือ กลุมการเรียนภาคเชา กลุมการเรียนภาคบาย และกลุมการเรียนภาคคํ่า  ท่ีทํา

การเรียนการสอนท่ีอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 1/2559  การกําหนดจํานวน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยการคํานวณมากจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) ใน

กรณีท่ีประชากรท่ีศึกษาเปนกลุมท่ีมีจํานวนแนนอน (Finite Population) ตามสูตรของทาโร  ยามาเน

(Taro Yamane) ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% คาระดับความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% (อางอิงใน 

ธานินทร ศิลปจารุ, 2555:45) 
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สูตร      n   =    N       

            1+N(e)2 

 

 เม่ือ  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N  = ขนาดของประชากรท่ีใชในการวิจัย 

  e  =  คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 

 

แทนคาในสูตร  

    n    =        31,753        

         1+31,753(0.05)2 

                             =                31,753        

         1+31,753(0.0025) 

                             =              31,753        

                       1+79.383 

     =  395 

 จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 395 คน ผูวิจัยจึงเพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยางเปน 

400 คน เพ่ือใหกลุมตัวอยางสามารถเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรมากข้ึนและใชวิธีการเลือกสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ(Accidental Sampling) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555:64) เพ่ือใชแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยาง 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะมีสองแบบคือ เปน

แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และแบบสัมภาษณ (Interview)  

1) เครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม(Questionnaires)  แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

                สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ

ทํางาน คณะวิชา/หนวยงาน และความถ่ีในการใชบริการ ลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 

(Check List) 
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                 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ใชคําถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ(Rating Scale) ตามหลักการกําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเคิรท

(Likert) ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยท่ี 

 

  5 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

  4 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

  3 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

  2 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

  1 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 วิธีการแปลผลแบบสอบถามสวนนี้ไดใชคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นโดยการใชสถิติ พ้ืนฐาน

คือการหาคาพิสัย (คามากสุด –คานอยสุด) และการใชสูตรการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น 

(วิชิต อูอน, 2548,:181) ไดดังนี้ 

 

ความกวางของแตละอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

      จํานวนชั้น 

     = (5 – 1) 

          5 

     = 0.8 

 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 4.21 –  5.00 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 3.41  –  4.20 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 2.61  –  3.40 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 1.81  –  2.60 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับนอย 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 1.00  – 1.80 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

   สวนท่ี 3 บริการอ่ืนๆท่ีอยากใหมีเ พ่ิมเติม เปนลักษณะแบบสอบถามแบบ

ปลายเปด(Open Ended Question) 

   สวนท่ี 4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเปนลักษณะแบบสอบถามแบบ

ปลายเปด(Open Ended Question) 
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2) เครื่องมือท่ีเปนแบบการสัมภาษณ  

เครื่องมือท่ีเปนแบบสัมภาษณจะทําการสัมภาษณตัวแทนอาจารยและนักศึกษา ในหัวขอท่ีเก่ียวกับ

บริการอ่ืนๆท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติม  และขอเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนเพ่ือทําการพัฒนาให

เกิดความพึงพอใจในการใชบริการยิ่งข้ึน โดยใชรูปแบบการสัมภาษณแบบไมมีคําถามแนนอน 

(Unstructured Interview) เพ่ือใหผูตอบมีอิสระในการตอบคําถามเพ่ือใหไดคําตอบท่ีเปนประโยชน

ตามจุดมุงหมายของการวิจัย  

 3.2.2 การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับ ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใช

อาคารสถานท่ี  การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจตอการใชอาคารและสถานท่ี 

ปญหาและความตองการดานอาคารสถานท่ี และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีศึกษา เพ่ือเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2) สรุปขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยการ

รวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

3) รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ท่ีไดจากเอกสารและงานวิจัยเพ่ือนํามาสราง

แบบสอบถามเก่ียวกับ 3การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย และดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตอหัวหนาสวนงานท่ีควบคุมดูแลอาคารเรียน

รวมและปฏิบัติการซ่ึงในท่ีนี้คือรองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานบุคคล เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

5) นําแบบสอบสอบท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ  ผูเชี่ยวชาญ คือ 

(1) นายพงศพิชญ  ตวนภูษา  รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การบริหารงานบุคคล 

(2) ผูชวยศาสตราจารยสลิตา สารีบุตร อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ 

(3) นายนิติ วิทยาวิโรจน  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช 
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7) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช (try out) กับกลุ่มประชากรท่ี

คล้ายคลึงกบัประชากรท่ีต้องการศกึษาในการวิจัยท่ีมาใชงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จํานวน 

30 คน แล้วนําแบบสอบถามท่ีได้ตอบแล้วมาทดสอบความเช่ือมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์

อลัฟา (Cronbach’s Alpha) ซึ่งกําหนดคา่ความเช่ือมัน่มากกว่า 0.7    โดยคา่ความเช่ือมัน่มากกว่า 

0.7 ถือวา่เช่ือถือได้ จากการทดสอบคาท่ีไดเทากับ 0.927 

  
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจะดําเนินการโดยผูวิจัย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและเท่ียงตรง โดยจะ

ทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษา บุคลากร และอาจารยท่ีใชบริการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ในป

การศึกษา 1/2559 จํานวน 400 ชุด โดยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)  

เม่ือเก็บครบจึงจะนําไปวิเคราะหและสรุปผลตอไป 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 1) เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุดเรียบรอยแลว นําแบบสอบถามมาใชในการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 2) หาคารอยละจากขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ

การทํางาน  คณะ/หนวยงาน และความถ่ีในการใชบริการ  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

 3) วิเคราะหระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการโดยหาคาเฉลี่ย (X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 4.21 –  5.00 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 3.41  –  4.20 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 2.61  –  3.40 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 1.81  –  2.60 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับนอย 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 1.00  – 1.80 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 4) วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคา T-test และความพึงพอใจระหวางคาเฉลี่ย

ของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance)  

การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยกระทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Science for Window) 



- 36 - 

 

 



บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห 
 

การวิจัยเรื่อง 6 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามพรอมท้ังตรวจสอบความ

สมบูรณของแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อความหมายท่ีตรงกัน ผูวิจัย

จึงไดทําการสรุปผลและกําหนดสัญลักษณตางๆท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 N แทน ขนาดของจํานวนประชากร 

n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

x   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t  แทน  คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบที (t – distribution) 

F  แทน  คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบเอฟ (F – distribution) 

df  แทน  ชั้นแหงความอิสระ (Degree of freedom) 

SS  แทน  ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสองแตละตัว (Sum of Square) 

MS  แทน  คาเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง(Mean of Square) 

Sig แทน คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance) 

*  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงการ

นําเสนอออกเปน 3 สวนดังนี้ 

0 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  

สถานภาพการทํางาน  คณะ/หนวยงาน และความถ่ีในการใชบริการ  โดยนําเสนอขอมูลการวิเคราะห

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

0สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

ประเด็นวัดระดับความพึงพอใจ ท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้  3  ดาน  คือ ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณการศึกษา ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย และดานการบริการและ 0สิ่งอํานวยความ
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สะดวก 0โดยนําเสนอขอมูลการ 0วิเคราะหผลโดยใชสถิติพรรณนา  ไดแก คาเฉลี่ย  และ  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   

 สวนท่ี  3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  ขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพการทํางาน  คณะ/

หนวยงาน และความถ่ีในการใชบริการ  วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  การแจกแจงความถ่ีและคา

รอยละ ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 174 43.50 

หญิง 226 56.50 

รวม 400 100.00 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีจํานวน  226  คน คิด

เปนรอยละ 56.50   รองลงมาเปนเพศชาย มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50  จากผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด  400 คน 

 

เพศชาย 

43.50% 
เพศหญิง 

56.50% 
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ตารางท่ี 4.2  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุต่ํากวา 18  ป 2 0.40 

อายุ 18-20 ป 295 73.80 

อายุ 21-23 ป 80 20.00 

อายุมากกวา 23  ป 23 5.80 

รวม 400 100.00 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกอายุ 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 18-20  ป จํานวน  295  คน   

คิดเปนรอยละ 73.8  รองลงมาคือ อายุระหวาง อายุ 21-23 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20  ลําดับท่ี

สามอายุระหวาง อายุมากกวา 23 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.80   และลําดับสุดทาย อายุระหวาง 

อายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 0.40  จากผูตอบแบบสอบถาม  ท้ังหมด 400 คน 

ตารางท่ี 4.3  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกสถานภาพการทํางาน 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ       10 2.4 

พนักงานมหาวิทยาลัย        9 2.3 

ลูกจางประจํา/ชั่วคราว        8  2.0 

นักศึกษา      373 93.3 

รวม     400 100.00 

0.4% 

73.8% 

20% 

5.8% 

อายต่ํุากวา่ 18  ปี 

อาย ุ18-20 ปี 

อาย ุ21-23 ปี 

อายมุากกวา่ 23  ปี 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกสถานภาพการทํางาน 

จากตารางท่ี 4.3   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพนักศึกษา จํานวน 373 คน              

คิดเปนรอยละ 93.30 รองลงมาคือขาราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.40 ลําดับท่ีสาม คือ                  

พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.30 และลําดับสุดทาย ลูกจางประจํา/ชั่วคราว 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00  จากผูตอบแบบสอบถาม  ท้ังหมด 400 คน 

ตารางท่ี 4.4  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกคณะวิชา/หนวยงาน 

คณะวิชา จํานวน (คน) รอยละ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 108 27.00 

คณะบริหารธุรกิจ 124 31.00 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 19 4.80 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24 6.00 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 16 4.00 

คณะศิลปกรรมศาสตร 67 16.80 

คณะศิลปศาสตร 9 2.20 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 20 5.00 

คระเทคโนโลยีการเกษตร 13 3.20 

                          รวม 400 100.00 

 

 

2.4% 2.3% 2% 

93.3% 

ข้าราชการ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 

ลกูจ้างประจํา/ชัว่คราว 

นกัศึกษา 
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ภาพท่ี 4.4 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกคณะวิชา/หนวยงาน 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 124 คน คิด

เปนรอยละ 31.00  รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  108 คน คิดเปน รอยละ 27.00 ลําดับท่ี

สามคณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.80 ลําดับท่ีสี่คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน24 คนคิดเปนรอยละ 6.0 ลําดับท่ีหาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน20 คน คิด

เปนรอยละ 5.00  ลําดับท่ีหกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 4.80 ลําดับท่ีเจ็ด

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร  จํ านวน 16 คน คิดเปนร อยละ 4.00   ลํ าดับ ท่ีแปดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 ลําดับท่ีเกาคณะศิลปะศาสตร จํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 2.20 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  400  คน 

ตารางท่ี 4.5  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกความถ่ีในการใชบริการอาคาร 

ความถี่ จํานวน (คน) รอยละ 

เปนประจําทุกสัปดาห 372 93.0 

เดือนละ 1 ครั้ง 5 1.30 

มากกวา 1 ครั้งตอเดือน 17 4.30 

3-6 เดือนตอครั้ง 6 1.40 

                             รวม 400 100.00 

  

27 
31 

4.8 6 
4 

16.8 

2.2 
5 

3.2 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกความถ่ีในการใชบริการอาคาร 

 จากตารางท่ี 4.5  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการเปนประจําทุกสัปดาห จํานวน 

372 คน คิดเปนรอยละ 93.00  และมากกวาเดือนละ 1 ครั้งตอเดือน จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 

1.30  รองลงมาคือ 3-6 ครั้งตอเดือน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ  1.40  ลําดับท่ีสี่ คือ เดือนละ 1 ครั้ง

จํานวน  5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  400  คน  

 สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ 

ประเด็นวัดระดับความพึงพอใจ ท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้  3  ดาน  คือ ดานหองเรียน 

หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย และดานการบริการและ

สิ่งอํานวยความสะดวก วิเคราะหผลโดยใชสถิติพรรณนา  ไดแก คาเฉลี่ย  และ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

แปลความหมายระดับความพึงพอใจ ในแตละประเด็น โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑมาตราสวน

ประมาณคา  (Rating Scale)  กําหนดเกณฑดังตอไปนี้ 

 เกณฑเฉลี่ยในการแปลความหมาย 

ความกวางของแตละอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

       จํานวนชั้น 

     = (5 – 1) 

          5 

     = 0.8 

 

93% 

1.3% 4.3% 

1.4% 

เป็นประจําทกุสปัดาห์ 

เดือนละ 1 ครัง้ 

มากกวา่ 1 ครัง้ต่อเดือน 

3-6 เดือนต่อครัง้ 
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 ระดับเฉลี่ยระหวาง 4.21 –  5.00 ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 3.41  –  4.20 ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 2.61  –  3.40 ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 1.81  –  2.60 ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 ระดับเฉลี่ยระหวาง 1.00  – 1.80 ความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี 4.6   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ

การศึกษา  

ปจจัยดานหองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณการศึกษา x  (S.D.) แปลคา 

ขนาดหองเรียนหองปฏิบัติการมีความเหมาะสม 4.31 0.700 มากท่ีสุด 

โตะเกาอ้ีมีความเหมาะสมในการใชงาน 4.10 0.845 มาก 

ระบบปรับอากาศในหองเรียน/หองปฏิบัติการมีความ

เหมาะสม 4.18 0.797 

มาก 

แสงสว าง ในหองเรี ยน/หองปฏิบัติ การ มีความ

เหมาะสม 4.31 0.703 

มากท่ีสุด 

ความพรอมของโสตทัศนูปกรณ/คอมพิวเตอร 4.07 0.821 มาก 

ระบบเสียงในหองเรียน/หองปฏิบัติการ มีความ

เหมาะสมรับฟงไดชัดเจน 4.08 0.828 

มาก 

ความเร็วของอินเตอรเน็ตและเครือขายภายในอาคาร 3.38 1.128 ปานกลาง 

ความสะอาดพ้ืนท่ีท้ังภายในหองเรียน ทางเดิน 4.08 0.764 มาก 

รวม  4.062 0.823 มาก 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา  ปจจัยดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ ปจจัยดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา อยูในระดับ

มาก  มีคาเฉลี่ย  ( X  = 4.062, S.D = 0.823)  โดยประเด็นขนาดหองเรียนหองปฏิบัติการมี             

ความเหมาะสมอยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย  ( X  = 4.31, S.D = 0.700) รองลงมาคือ แสงสวางใน

หองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.31, S.D = 0.703)  ลําดับท่ีสาม              

คือระบบปรับอากาศในหองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสม  มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.18, S.D = 

0.797)  ลําดับท่ีสี่โตะเกาอ้ีมีความเหมาะสมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.10, S.D = 0.845) ลําดับ
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ท่ีหาความสะอาดพ้ืนท่ีท้ังภายในหองเรียน ทางเดิน  มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.08, S.D = 0.764) ลําดับท่ีหก

ระบบเสียงในหองเรียน/หองปฏิบัติการ มีความเหมาะสมรับฟงไดชัดเจน   มีคาเฉลี่ย ( X  = 4.08, S.D 

= 0.828) ) ลําดับท่ีเจ็ดความพรอมของโสตทัศนูปกรณ/คอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ย ( X    = 4.07, S.D = 

0.821) และลําดับสุดทาย ความเร็วของอินเตอรเน็ตและเครือขายภายในอาคารมีคาเฉลี่ย ( X  = 3.38, 

S.D = 1.128)  ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานระบบสาธารณูปโภคและความ

ปลอดภัย 

 ดานระบบสาธารณูปโภค 

และความปลอดภัย x  (S.D.) แปลคา 

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 3.87 0.861 มาก 

ตําแหนงและปริมาณกลองวงจรปดมีความเหมาะสม 4.03 0.800 มาก 

จุดบริการน้ําดื่ม แกวน้ํามีเพียงพอ 3.23 1.029 ปานกลาง 

แสงสวางพ้ืนท่ีสวนกลางมีความเหมาะสม 3.87 0.803 มาก 

ปริมาณถังขยะการคัดแยกขยะเหมาะสมกับการใชงาน 3.69 0.895 มาก 

ถังดับเพลิง จุดดับเพลิงในแตละชั้น พรอมใชงาน 3.87 0.821 มาก 

หองสุขามีความสะอาดและไมมีกลิ่นเหม็น 3.70 0.965 มาก 

รวม 3.75 0.882 มาก 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  ( X   = 3.75, S.D = 0.882)  

ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ตําแหนงและปริมาณกลองวงจรปดมี

ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย  ( X  = 4.03, S.D = 0.800  รองลงมาคือถังดับเพลิง จุดดับเพลิงใน

แตละชั้น พรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย  ( X  = 3.87, S.D = 0.821) ลําดับที่สามแสงสวางพื้นท่ี

สวนกลางมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย  ( X  = 3.87, S.D = 0.803 ) ลําดับที่สี่การปฏิบัติหนาท่ี

ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย  ( X  = 3.87, S.D = 0.861) ลําดับที่หาหองสุขามี

ความสะอาดและไมมีกลิ่นเหม็น มีคาเฉลี่ย  ( X  = 3.70, S.D = 0.965) ลําดับที่หกปริมาณถังขยะ

การคัดแยกขยะเหมาะสมกับการใชงานมีคาเฉลี่ย ( X  = 3.69, S.D = 0.895)  และลําดับสุดทาย

จุดบริการน้ําดื่ม แกวน้ํามีเพียงพอมีคาเฉลี่ย ( X  = 3.23, S.D = 1.029) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

ปจจัยดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก x  (S.D.) แปลคา 

ข้ันตอนขอใชหองเหมาะสมรวดเร็ว 3.92 0.773 มาก 

เจาหนาใหบริการขอมูลในการใชบริการ สะดวกรวดเร็ว 3.85 0.818 มาก 

เจาหนาท่ีในอาคารเรียนใหบริการและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 3.80 0.862 มาก 

เจาหนาที่มีความรู สามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหา

การใชอุปกรณได 3.89 0.790 

มาก 

เจ าหน า ที ่ด ูแลความพร อมของอ ุปกรณ เ มื ่อ เก ิดความ

เสียหายทันที 3.82 0.849 

มาก 

ความช ัด เจนของบอร ดประชาส ัมพ ันธ ข า ว ส าร ,ป า ย

,สัญลักษณ 3.65 0.903 

มาก 

ลิฟตมีความเหมาะสมเพียงพอ 2.66 1.242 ปานกลาง 

ความพรอมในการใชงานของหองDiscussion Room 3.72 0.819 มาก 

พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถ เหมาะสมเพียงพอ 3.12 1.123 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.909 มาก 

   

 จากตาราง ที ่ 4 .8  พบว า   ป จจ ัยด านบร ิการและสิ ่ง อํานวยความสะดวก    ผู ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( X = 3.60, S.D = 0.909) ประเด็นท่ี

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนขอใชหองเหมาะสมรวดเร็ว  มี คาเฉลี่ย 

( X  = 3.92, S.D= 0.773)   รองลงมาคือ เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคําแนะนําและแกไข

ปญหาการใชอุปกรณได  มี คาเฉลี่ย ( X = 3.89, S.D = 0.790)  ลําดับที่สามเจาหนาใหบริการ

ขอมูลในการใชบริการ สะดวกรวดเร็ว มี คาเฉลี่ย ( X = 3.85, S.D= 0.818)  ลําดับที่สี่เจาหนาท่ี

ดูแลความพรอมของอุปกรณเมื่อเกิดความเสียหายทันที มีคาเฉลี่ย ( X = 3.82, S.D= 0.849)   

ลําดับที่หาเจาหนาที่ในอาคารเรียนใหบริการและมีมนุษยสัมพันธที่ดี มี คาเฉลี่ย ( X = 3.80, S.D 

= 0.862)    ลําดับที่หก ความพรอมในการใชงานของหองDiscussion Room มี คาเฉลี่ย ( X = 

3.72, S.D = 0.819)  ลําดับที่เจ็ดความชัดเจนของบอรดประชาสัมพันธขาวสาร,ปาย,สัญลักษณ 

มี คาเฉลี่ย ( X  = 3.65, S.D = 0.903) ลําดับที่แปด พื้นที่สําหรับจอดรถ เหมาะสมเพียงพอ มี 
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คาเฉลี่ย ( X = 3.12, S.D = 1.123) และลําดับสุดทาย ลิฟตมีความเหมาะสมเพียงพอ มี คาเฉลี่ย 

( X = 2.66, S.D = 1.242)  ตามลําดับ   

 

ตารางที่ 4.9 ตารางสรุปคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

ปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ 

x  (S.D.) แปลคา 

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษา 4.06 0.823 มาก 

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 3.75 0.882 มาก 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.60 0.909 มาก 

รวม 3.80     0.871       มาก 

  จากตารางที่ 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชบริการ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย ( X = 3.80, S.D = 0.871) ประเด็น

ที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานหองเรียน หองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษา   มี

คาเฉลี่ย ( X = 3.80, S.D = 0.871) รองลงมาคือ ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย มี

คาเฉลี่ย ( X = 3.75, S.D = 0.882)  และลําดับสุดทาย ดานการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก   

คาเฉลี่ย ( X = 3.60, S.D = 0.909) 

 

สวนท่ี  3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ ของปจจัยสวนบุคคล 

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ             

ระหวางเพศชายกับเพศหญิง 

ปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคาร 

เรียนรวมและปฏิบัติการ  

เพศ 
t – Value Sig.(2–tailed) 

ชาย หญิง 

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ 4.08 4.07 .605 .546 

การศึกษา มาก มาก   
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ตารางท่ี 4.10(ตอ)  แสดงคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ             

ระหวางเพศชายกับเพศหญิง 

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 3.78 3.72 .858 .391 

 มาก มาก   

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.64 3.56 1.078 .282 

 มาก มาก   

ท่ีระดับนัยสําคัญ *p<0.05 

จากตารางท่ี 4.10   สามารถอธิบายโดยจําแนกเปนรายดานไดดังนี้  ดานหองเรียน 

หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง  มีระดับความคิดเห็น

ตอ   ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   อยูในระดับมาก    (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08  

และ 4.07 ตามลําดับ) และจากการพิจารณาคา  t – Value และ Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ    ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   ระหวางเพศชายกับเพศหญิงทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญ 

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง              

มีระดับความคิดเห็นตอ  ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย    อยูในระดับมาก  (มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.78  และ 3.72 ตามลําดับ) และจากการพิจารณาคา t – Value และ Significant ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียน

รวมและปฏิบัติการ  ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   ระหวางเพศชายกับเพศหญิงทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญ 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก    ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง                

มีระดับความคิดเห็นตอ  ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก    อยูในระดับมาก  (มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.64  และ 3.56  ตามลําดับ) และจากการพิจารณา คา t – Value และ Significant ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียน

รวมและปฏิบัติการ   ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก    ระหวางเพศชายกับเพศหญิงทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญ 
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ตาราง 4.11    ผลการทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจระหวางปจจัยการใหบริการของ          

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ระหวางกลุมตัวอยางท่ี อายุ  แตกตางกัน 

ปจจัยความพึงพอใจ 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติ

อุปกรณการศึกษา      

     Between Groups 3.106 3 1.035 3.329 .020* 

     Within Groups 123.144 396 .311     

     Total 126.250 399       

ดานระบบสาธารณูปโภคและ

ความปลอดภัย  
     

     Between Groups 5.204 3 1.735 4.433 .004* 

     Within Groups 154.979 396 .391     

     Total 160.183 399       

ด า น ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ          

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
     

     Between Groups 7.582 3 2.527 5.812 .001* 

     Within Groups 172.201 396 .435     

     Total 179.783 399       

ท่ีระดับนัยสําคัญ *p<0.05 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความแตกตางของระดับความคิดเห็นระหวางปจจัยการใหบริการของ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ระหวางกลุมตัวอยางท่ี อายุ  แตกตางกัน  สามารถอธิบายจําแนกเปน

รายดานไดดังนี้  

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน มีระดับความ

พึงพอใจ  ต อป จจั ยการ ใหบริ การของอาคาร เ รี ยนรวมและปฏิบั ติ ก าร    ด านห อง เ รี ยน                     

หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา                  

มีความแตกตางกัน  
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ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย      ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับ 

ความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ดานระบบสาธารณูปโภคและ

ความปลอดภัย  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวามีความแตกตางกัน 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน                

มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ดานการบริการและ

สิ่งอํานวยความสะดวก  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวามีความ

แตกตางกัน 

 

ตาราง 4.12    ผลการทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจระหวางปจจัยการใหบริการของ  

                อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ระหวางกลุมตัวอยางท่ี สถานภาพการทํางาน    

                  แตกตางกัน 

ปจจัยความพึงพอใจ 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติ

อุปกรณการศึกษา      

     Between Groups 2.404 3 .801 2.562 .055 

     Within Groups 123.846 396 .313     

     Total 126.250 399       

ดานระบบสาธารณูปโภคและ

ความปลอดภัย  
     

     Between Groups 4.235 3 1.412 3.585 .014* 

     Within Groups 155.948 396 .394     

     Total 160.183 399       

ด า น ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ          

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
     

     Between Groups 7.840 3 2.613 6.018 .001* 

     Within Groups 171.943 396 .434     

     Total 179.783 399       

ท่ีระดับนัยสําคัญ *p<0.05 
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความแตกตางของระดับความคิดเห็นระหวางปจจัยการใหบริการของ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ระหวางกลุมตัวอยางท่ี สถานภาพการทํางาน  แตกตางกัน  สามารถ

อธิบายจําแนกเปนรายดานไดดังนี้  

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการทํางาน

ตางกัน มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ                    

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา   ไมมีความแตกตางกัน  

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการทํางาน

ตางกัน  มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา   มี

ความแตกตางกัน 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  การศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการ

ทํางานตางกัน   มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ดาน

การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

พบวา มีความแตกตางกัน 
 

ตาราง 4.13    ผลการทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจระหวางปจจัยการใหบริการของ                

อาคาร เรี ยนรวมและปฏิบั ติ การ  ระหว างกลุ มตั วอย าง ท่ี  คณะวิชา/หน วยงาน           

แตกตางกัน 

ปจจัยความพึงพอใจ 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติ

อุปกรณการศึกษา      

     Between Groups 4.535 8 .567 1.821 .072 

     Within Groups 121.715 391 .311     

     Total 126.250 399       
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ตาราง 4.13  (ตอ)  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจระหวางปจจัยการ  

ใหบริการของ  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ระหวางกลุมตัวอยางท่ี คณะวิชา/

หนวยงาน  แตกตางกัน 

ดานระบบสาธารณูปโภคและ

ความปลอดภัย  
     

     Between Groups 4.259 8 .532 1.335 .224 

     Within Groups 155.924 391 .399     

     Total 160.183 399       

ด า น ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ          

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
     

     Between Groups 8.055 8 1.007 2.293 .021* 

     Within Groups 171.728 391 .439     

     Total 179.783 399       

ท่ีระดับนัยสําคัญ *p<0.05 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ความแตกตางของระดับความคิดเห็นระหวางปจจัยการใหบริการของ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ระหวางกลุมตัวอยางท่ี คณะวิชา/หนวยงาน  แตกตางกัน  สามารถ

อธิบายจําแนกเปนรายดานไดดังนี้  

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคณะวิชา/หนวยงาน

ตางกัน มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ                    

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา   ไมมีความแตกตางกัน  

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคณะวิชา/หนวยงานตางกัน  

มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา   ไม

มีความแตกตางกัน 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคณะวิชา/หนวยงาน

ตางกัน  มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ดานการ

บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา มี

ความแตกตางกัน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือทําการศึกษา  ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกําหนดเปน

วัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย ท่ีใชบริการ อาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ  

2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ระหวาง

ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จากนักศึกษา 

บุคลากร และอาจารย ท่ีใชบริการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาเพ่ือดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

บุคคลากร และอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท้ังสามกลุมการเรียนคือ กลุม

การเรียนภาคเชา กลุมการเรียนภาคบาย และกลุมการเรียนภาคคํ่า  ท่ีทําการเรียนการสอนท่ีอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 1/2559   จํานวน 31,753 คนตอสัปดาห  (ท่ีมา:สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27 สิงหาคม 2559) กําหนด

จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยการคํานวณมาจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง (Sample 

Size) ในกรณีท่ีประชากรท่ีศึกษาเปนกลุมท่ีมีจํานวนแนนอน (Finite Population) ตามสูตรของทาโร  

ยามาเน(Taro Yamane) ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% คาระดับความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% จากการ

คํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 395 คน ผูวิจัยจึงเพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยางเปน 400 คน เพ่ือใหกลุม

ตัวอยางสามารถเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรมากข้ึนและใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบบังเอิญ

(Accidental Sampling) เพ่ือใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 

 เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้ งนี้ผู วิจัยจะมีสองแบบคือ เปน

แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และแบบสัมภาษณ (Interview)  
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1) เครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม(Questionnaires)  แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

               สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ

ทํางาน คณะวิชา/หนวยงาน และความถ่ีในการใชบริการ ลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 

(Check List) 

                สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ใชคําถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ(Rating Scale) ตามหลักการกําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเคิรท

(Likert) ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

  สวนท่ี 3 บริการอ่ืนๆท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติม เปนลักษณะแบบสอบถามแบบ

ปลายเปด(Open Ended Question) 

  สวนท่ี 4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเปนลักษณะแบบสอบถามแบบ

ปลายเปด(Open Ended Question) 

2) เครื่องมือท่ีเปนแบบการสัมภาษณ  

   เครื่องมือท่ีเปนแบบสัมภาษณจะทําการสัมภาษณตัวแทนอาจารยและนักศึกษา 

ในหัวขอท่ีเก่ียวกับบริการอ่ืนๆท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติม  และขอเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางในการวางแผน

เพ่ือทําการพัฒนาใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการยิ่งข้ึน โดยใชรูปแบบการสัมภาษณแบบไมมี

คําถามแนนอน (Unstructured Interview) เพ่ือใหผูตอบมีอิสระในการตอบคําถามเพ่ือใหไดคําตอบท่ี

เปนประโยชนตามจุดมุงหมายของการวิจัย  

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ สรุปขอมูล

เบื้องตนเก่ียวกับการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยการรวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ณ 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ท่ีไดจากเอกสารและงานวิจัยเพ่ือนํามา

สรางแบบสอบถามเก่ียวกับ 2การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย และดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก นําแบบสอบถามท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตอหัวหนาสวนงานท่ีควบคุมดูแลอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองและเสนอแนะเพ่ิมเติม นําแบบสอบสอบท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช (try out) กับกลุม

ประชากรท่ีคลายคลึงกับประชากรท่ีตองการศึกษาในการวิจัยท่ีมาใชงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามท่ีไดตอบแลวมาทดสอบความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ
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อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ซ่ึงกําหนดคาความเชื่อม่ันมากกวา 0.7    โดยคาความเชื่อม่ันมากกวา 0.7 

ถือวาเชื่อถือได จากการทดสอบโดยใชโปรแกรม SPSS คาท่ีไดเทากับ 0.9270  

การเก็บรวบรวมขอมูลจะดําเนินการโดยผูวิจัย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและเท่ียงตรง โดยจะ

ทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษา บุคลากร และอาจารยท่ีใชบริการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ในป

การศึกษา 1/2559 จํานวน 400 ชุด โดยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)  

จากนั้นผูทําการวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาคารอยละจากขอมูล

ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพการทํางาน  คณะ/หนวยงาน และ

ความถ่ีในการใชบริการ  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  วิเคราะหระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึง

พอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโดยหาคาเฉลี่ย (X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)และแปลความหมายของคาเฉลี่ย วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจวิเคราะหเปรียบเทียบ

ระดับความพึงพอใจระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคา T-test และความพึง

พอใจระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance) ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท้ังหมดใชการวิเคราะหและ

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for 

Window)  การสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย โดยแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวนดังนี้ 

1สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  

สถานภาพการทํางาน  คณะ/หนวยงาน และความถ่ีในการใชบริการ   

1สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

ประเด็นวัดระดับความพึงพอใจ ท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้  3  ดาน  คือ ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณการศึกษา ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย และดานการบริการและ 1สิ่งอํานวยความ

สะดวก  

สวนท่ี  3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สวนท่ี  4 บริการอ่ืนๆท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติม 

สวนท่ี  5 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

1สวนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  

สถานภาพการทํางาน  คณะ/หนวยงาน และความถ่ีในการใชบริการ  ปรากฏผลดังนี้ 
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1จากผลการวิจัยครั้งนี้การวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ทางดานเพศ 

พบวา 1ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีจํานวน  226  คน  คิดเปนรอยละ 56.50   รองลงมา

เปนเพศชาย มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50   

 ดานอายุผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 18-20  ป จํานวน  295  คน   คิดเปน

รอยละ 73.8  รองลงมาคือ อายุระหวาง อายุ 21-23 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20  ลําดับท่ีสาม

อายุระหวาง อายุมากกวา 23 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.80   และลําดับสุดทาย อายุระหวาง 

อายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 0.50   

ดานสถานภาพการทํางาน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพนักศึกษา จํานวน 373 

คน  คิดเปนรอยละ 93.30 รองลงมาคือขาราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.40 ลําดับท่ีสาม คือ                  

พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.30 และลําดับสุดทาย ลูกจางประจํา/ชั่วคราว 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 

ดานคณะ/หนวยงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 124 คน คิด

เปนรอยละ 31.00  รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  108 คน คิดเปน รอยละ 27.00 ลําดับท่ี

สามคณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.80 ลําดับท่ีสี่คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน24 คนคิดเปนรอยละ 6.0 ลําดับท่ีหาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน20 คน คิด

เปนรอยละ 5.00  ลําดับท่ีหกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 4.80 ลําดับท่ีเจ็ด

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร  จํ านวน 16 คน คิดเปนร อยละ 4.00  ลํ าดับ ท่ีแปดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 ลําดับท่ีเกาคณะศิลปศาสตร จํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 2.20 

ดานความถ่ีในการใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการเปนประจําทุกสัปดาห 

จํานวน 372 คน คิดเปนรอยละ 93.00  และมากกวาเดือนละ 1 ครั้งตอเดือน จํานวน 17  คน คิดเปน

รอยละ 1.30  รองลงมาคือ 3-6 ครั้งตอเดือน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ  1.40  ลําดับท่ีสี่ คือ เดือน

ละ 1 ครั้งจํานวน  5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 

1 สวนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ3  ดาน  คือ ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ดานระบบสาธารณูปโภคและ

ความปลอดภัย และดานการบริการและ1สิ่งอํานวยความสะดวก  

1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ 1ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชบริการอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ อยูในระดับ มาก ประเด็นท่ีผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดาน

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   รองลงมาคือ ดานระบบสาธารณูปโภคและความ
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ปลอดภัย และลําดับสุดทาย ดานการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก  ซ่ึงหากแยกประเด็นยอยในแตละ

ดานจะพบวา 

ปจจัยดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ตอ ปจจัยดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา อยูในระดับมาก    โดยประเด็นขนาด

หองเรียนหองปฏิบัติการมีความเหมาะสมอยูในระดับ มากท่ีสุด รองลงมาคือ แสงสวางในหองเรียน/

หองปฏิบัติการมีความเหมาะสม  ลําดับท่ีสาม คือระบบปรับอากาศในหองเรียน/หองปฏิบัติการมีความ

เหมาะสม  ลําดับท่ีสี่โตะเกาอ้ีมีความเหมาะสมในการใชงาน  ลําดับท่ีหาความสะอาดพ้ืนท่ีท้ังภายใน

หองเรียน ทางเดิน  ลําดับท่ีหกระบบเสียงในหองเรียน/หองปฏิบัติการ มีความเหมาะสมรับฟงไดชัดเจน 

ลําดับท่ีเจ็ดความพรอมของโสตทัศนูปกรณ/คอมพิวเตอร และลําดับสุดทาย ความเร็วของอินเตอรเน็ต

และเครือขายภายในอาคารมีคาเฉลี่ย ตามลําดับ 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยผูตอบแบบสอบถามมี

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 

ตําแหนงและปริมาณกลองวงจรปดมีความเหมาะสมอยูในระดับ มากที่สุดคือตําแหนงและปริมาณ

กลองวงจรปดมีความเหมาะสม รองลงมาคือถังดับเพลิง จุดดับเพลิงในแตละชั้น พรอมใชงาน 

ลําดับที่สามแสงสวางพื้นที่สวนกลางมีความเหมาะสม ลําดับที่สี่การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัย  ลําดับที่หาหองสุขามีความสะอาดและไมมีกลิ่นเหม็น ลําดับที่หกปริมาณถัง

ขยะการคัดแยกขยะเหมาะสมกับการใชงาน  และลําดับสุดทายจุดบริการน้ําดื่ม แกวน้ํามีเพียงพอ 

ตามลําดับ 

 ปจจัยดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก โดยประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้ันตอนขอใชหองเหมาะสม

รวดเร็ว  รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีความรูสามารถใหคําแนะนําและแกไขปญหาการใชอุปกรณได  ลําดับ

ท่ีสามเจาหนาใหบริการขอมูลในการใชบริการ สะดวกรวดเร็ว ลําดับท่ีสี่เจาหนาท่ีดูแลความพรอมของ

อุปกรณเม่ือเกิดความเสียหายทันที  ลําดับท่ีหาเจาหนาท่ีในอาคารเรียนใหบริการและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  

ลําดับท่ีหกความพรอมในการใชงานของหองDiscussion Room  ลําดับท่ีเจ็ดความชัดเจนของบอรด

ประชาสัมพันธขาวสาร,ปาย,สัญลักษณ  ลําดับท่ีแปด พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถ เหมาะสมเพียงพอ  และ

ลําดับสุดทาย ลิฟตมีความเหมาะสมเพียงพอ มี คาเฉลี่ย ตามลําดับ   

  สวนท่ี  3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูทําการวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 

บุคคลมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แตกตางกัน จาก

สมมติฐานนี้ เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท้ัง 3 ปจจัยพบวา  
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 ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศ

หญิง  มีระดับความคิดเห็นตอ   ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   อยูในระดับมาก    

(มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08  และ 4.07 ตามลําดับ) และจากการพิจารณาคา  t – Value และ Significant 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ    ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   ระหวางเพศชาย

กับเพศหญิงทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

 ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง  

มีระดับความคิดเห็นตอ  ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย    อยูในระดับมาก  (มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.78  และ 3.72 ตามลําดับ) และจากการพิจารณาคา t – Value และ Significant ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียน

รวมและปฏิบัติการ  ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   ระหวางเพศชายกับเพศหญิงทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญ 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก    ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง  

มีระดับความคิดเห็นตอ  ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก    อยูในระดับมาก  (มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.64  และ 3.56  ตามลําดับ) และจากการพิจารณา คา t – Value และ Significant ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียน

รวมและปฏิบัติการ   ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก    ระหวางเพศชายกับเพศหญิงทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญ 

1) บุคคลท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

แตกตางกัน จากสมมติฐานนี้ เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท้ัง 3 ปจจัยพบวา 

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน มีระดับ

ความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ   ดานหองเรียน                     

หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา                  

มีความแตกตางกัน  

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมี

ระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวามี

ความแตกตางกัน 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน                

มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ดานการบริการและ
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สิ่งอํานวยความสะดวก  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวามีความแตกตาง

กัน 

2) บุคคลท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ แตกตางกัน จากสมมติฐานนี้ เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท้ัง 3 ปจจัยพบวา 

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการทํางาน

ตางกัน มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ                    

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา   ไมมีความแตกตางกัน  

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการทํางาน

ตางกัน  มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา   มี

ความแตกตางกัน 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการทํางาน

ตางกัน   มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ดานการ

บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา มี

ความแตกตางกัน 

3) บุคคลท่ีอยูคณะท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ แตกตางกัน จากสมมติฐานนี้ เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท้ัง 3 ปจจัยพบวา 

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคณะวิชา/หนวยงาน

ตางกัน มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ                    

ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา   ไมมีความแตกตางกัน  

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคณะวิชา/หนวยงาน

ตางกัน  มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา   

ไมมีความแตกตางกัน 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคณะวิชา/หนวยงาน

ตางกัน  มีระดับความพึงพอใจ ตอปจจัยการใหบริการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ดานการ

บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  จากการพิจารณาคา Significant ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา มี

ความแตกตางกัน 
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 สวนท่ี  4 บริการอ่ืนๆท่ีอยากใหมีเพ่ิมเติม 

 จากการสรุปขอมูลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจะพึงพอใจกับบริการท่ีมีอยู 

แตตองการเพ่ิมเติมในดานจํานวน เชน หอง Discussion Room ท่ีตองการใหเพ่ิมปริมาณหองเนื่องจาก 

มีไมเพียงพอตอความตองการใชงาน  ในสวนของพ้ืนท่ีจอดรถก็ตองการใหเปนพ้ืนคอนกรีตและมีหลังคา

ท้ังในสวนท่ีจอดรถจักรยานยนตและรถยนต 

 สวนท่ี  5 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 จากการสรุปขอมูลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะมีขอเสนอแนะ

ในดานการบริการและสิ่งอํานวยสะดวกมามากเปนอันดับหนึ่ง โดยท่ีเสนอแนะใหพัฒนาปรับปรุงมาก

ท่ีสุดในดานนี้คือเรื่องปริมาณลิฟตท่ีไมเพียงพอกับปริมาณผูใชงาน  ถัดมาคือเรื่องพ้ืนท่ีจอดรถท่ีไม

เพียงพอและไมเหมาะสมตอการจอด ควรมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเรียบและมีหลังคา   อันดับสองดาน

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย ขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมคือจุดบริการน้ําดื่มท่ีควรมีในทุกๆชั้น  และ

อันดับสุดทายท่ีมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมมาคือดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา  

ขอเสนอแนะท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดคือเรื่องเก่ียวกับความเร็วอินเตอรเน็ตและระบบเครือขายภายในอาคาร

ท่ีอยากใหปรับปรุงใหเร็วและเสถียรมากกวานี้ 

 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีไดจากการสัมภาษณผูใชบริการ โดยสรุปจะพบวาสวน

ใหญมีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ สิ่งท่ีอยากใหมีการปรับปรุงก็คลาย

กับขอเสนอแนะท่ีมีการตอบแบบสอบถามมาคือเรื่องของปริมาณลิฟต ท่ีจอดรถ และความเร็ว

อินเตอรเน็ต  สวนท่ีอยากใหทางอาคารมีเพ่ิมก็เปนจํานวนหอง Discussion Room  หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ท่ีมีไมเพียงพอตอความตองการใชงาน 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประเด็นสําคัญท่ีพบจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายเพ่ือสรุปให

ทราบถึงขอเท็จจริง โดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาอางอิงดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 18-20  ป มีสถานภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และสวนใหญใช

บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเปนประจําทุกสัปดาห  ซ่ึงสอดคลองกับ ประภัสสร กิตติมโนรม 

(2553)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการใชอาคารและสถานท่ีของนักศึกษาวิทยาลัยราช

พฤกษ ผลจากการวิจัยพบวา สถานภาพของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวน

ใหญกําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี  1 ในคณะบริหารธุรกิจ   
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1สวนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ จากผลการวิจัยครั้งนี้ 1ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชบริการอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ อยูในระดับ มาก ประเด็นท่ีผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดาน

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   รองลงมาคือ ดานระบบสาธารณูปโภคและความ

ปลอดภัย และลําดับสุดทาย ดานการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับ  ฝายอาคารสถานท่ี

วิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาพิษณุโลก (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการ

อาคารสถานท่ีวิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอาคารสถานท่ีวิทยาลัย ทองสุขโดยภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับท่ีหนึ่งคือ ดานหองเรียน 

หองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต และภูมิทัศน อันดับท่ีสองคือ ดานการบริการ

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน และอันดับสุดทายคือ ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ดาน

อาคาร ตามลําดับ 

 สวนท่ี  3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

1 จากผลการวิจัย พบวา 1บุคคลมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ  จากปจจัยท้ัง 3 ดาน คือดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   ดานระบบ

สาธารณูปโภคและความปลอดภัย   และดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความ

คิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจไมมีแตกตางกัน ระหวางเพศชายกับเพศหญิงทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ   

1จากผลการวิจัย พบวา1บุคคลท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ ความพึงพอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  จากปจจัยท้ัง 3 ดาน คือ

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา   ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   และ

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจแตกตางกัน 

ระหวางบุคคลท่ีมีอายุตางกัน 

1 จากผลการวิจัย พบวา 1บุคคลท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา ไมมีความแตกตางกัน 

ระหวางบุคคลท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน  สวนดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย และดาน

การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  การศึกษา  มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจแตกตาง

กัน ระหวางบุคคลท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน 

  1จากผลการวิจัย พบวา 1บุคคลท่ีอยูคณะท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการอาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ ดานหองเรียน  หองปฏิบัติอุปกรณการศึกษา  และดานระบบสาธารณูปโภค

และความปลอดภัย ไมมีความแตกตางกัน ระหวางบุคคลท่ีอยูคณะท่ีแตกตางกัน  สวนดานการบริการ
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และสิ่งอํานวยความสะดวก  ระดับความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจแตกตางกันระหวางบุคคลท่ีอยู

คณะท่ีแตกตางกัน   

 ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐานท้ังหมด พบวาจะมีท้ังสอดคลองและมีความขัดแยงในบางปจจัย 

กับ ประภัสสร กิตติมโนรม (2553)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการใชอาคารและสถานท่ีของ

นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีไดผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใชอาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยราชพฤกษ จําแนกตามเพศ ชั้นป และคณะท่ีสังกัด 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว คือ นักศึกษาท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชอาคารและ

สถานท่ีของวิทยาลัยราชพฤกษแตกตางกัน  ซ่ึงในสวนท่ีขัดแยงกันอาจเกิดจากการเปรียบเทียบแยกเปน

ดานตางๆท่ีผูใชบริการบางกลุมอาจมีการใชบริการดานนั้นในปริมาณนอย ทําใหความรูสึกพึงพอใจนอย

ไปดวย 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากการสรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจในดานตางๆพบวาผูใชบริการสวนใหญมีความพึง

พอใจในการใชบริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แตเม่ือมาพิจารณาจากผลการวิเคราะหในสวนท่ีมี

คาพึงพอใจนองท่ีสุด  เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน จะพบวามีปจจัยท่ีควรพัฒนาปรับปรุง

เรียงลําดับตามความพึงพอใจท่ีนอยท่ีสุด โดยดูปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยไมถึง 3.4  แปลคาความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง ไดดังนี้ 

1) ปจจัยดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก หัวขอลิฟตมีความเหมาะสมเพียงพอ มี 

คาเฉลี่ย ( X = 2.66, S.D = 1.242)  ซ่ึงเปนคาท่ีต่ําท่ีสุดในการวิเคราะหพึงพอใจ  จากการวิเคราะห

ขอมูลและตรวจสอบปญหาการใชงานจริง พบวาปริมาณผูใชบริการลิฟตจะหนาแนน ชวงเวลา 8.50 น.- 

9.30 น.  และเวลา 12.50 น.-13.30 น. ในชวงบาย เม่ือเปรียบเทียบขอมูลปริมาณผูใชงาน ชวงเชา ชวง

บาย และชวงคํ่า จะพบวาผูใชงานวันจันทร –ศุกร ชวงเชาเฉลี่ยประมาณ 2,900 คนตอวัน  ชวงบาย

เฉลี่ยประมาณ 2,800 คนตอวัน  และชวงคํ่าเฉลี่ยประมาณ 400 คนตอวัน  จากปริมาณผูใชงาน และ

ชวงเวลาท่ีลิฟตไมเพียงพอ  ทําใหพบวาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการท่ีมีลิฟตท้ังหมด 4 ตัว แยกเปน

ชั้น คู 2 ตัวและ ชั้น ค่ี 2 ตัว  แตปริมาณผูใชงานชวงเชาเฉลี่ยประมาณ 2,900 คนตอวัน และชวงบาย

เฉลี่ยประมาณ 2,800 คนตอวัน  มาใชงานพรอมกันเนื่องจากตารางเรียนคาบแรก สวนใหญเริ่มท่ีเวลา 

9.00 น. ของชวงเชา และ  13.00 น. ของชวงบาย ทําใหปริมาณผูใชงานท้ังหมดมาใชงานพรอมกันซ่ึง

เปนปริมาณท่ีมากเกินไป  ดังนั้นการปรับปรุงเรื่องนี้สามารถทําไดโดยการแบงชวงเวลาของตารางเรียน

ใหไมตรงกันเชน ชวงเชาอาจเริ่มตนตารางเรียนท่ี 8.00 น.  9.00 น. และ 10.00 น.  สวนชวงบายอาจ
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เริ่มท่ี 12.00 น. 13.00 น. และ 14.00 น. จะทําใหปริมาณผูใชงานเฉลี่ยกันเปน 3 กลุม ไมหนาแนน

เกินไป 

2) ปจจัยดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก หัวขอพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถ เหมาะสม

เพียงพอ มี คาเฉลี่ย ( X = 3.12, S.D = 1.123) เปนคาท่ีต่ํารองลงมาจากลําดับสุดทายในการวิเคราะห

พึงพอใจ  ซ่ึงหัวขอนี้จะสัมพันธกับปญหาท่ีผานมา เนื่องจากปริมาณผูใชงานมีมากในแตละชวงเวลา แต

พ้ืนท่ีจอดรถมีไมเพียงพอกับการใชงาน  อีกท้ังพ้ืนท่ีบางสวนยังอยูในระหวางการกอสรางปรับปรุงทําให

ไมสามารถใชพ้ืนท่ีได  โดยปญหาท่ีเจอจะพบมากกับผูใชรถยนตท่ีมีพ้ืนท่ีจอดไมเพียงพอ  วิธีการ

แกปญหา อาจดําเนินการไดโดยประชาสัมพันธใหอาจารยผูสอนหรือนักศึกษาท่ีใชรถยนต จอดรถท่ีคณะ 

หนวยงานของตนเอง หรือพ้ืนท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย แลวใชบริการรถรางของมหาวิทยาลัยท่ีวิ่ง

บริการฟรี จะสะดวกกวา  ในสวนของรถจักรยานยนตท่ี พ้ืนท่ีจอดมีคอนขางมาก แตสิ่งท่ีผูใชบริการ

เสนอแนะมาในขอคิดเห็นเพ่ิมเติมก็คืออยากใหมีหลังคาสําหรับท่ีจอดรถจักรยานยนต  การแกปญหาใน

สวนนี้ ผูดูแลอาคาร และผูดูแลงานกอสรางของมหาวิทยาลัย อาจตองมีการพูดคุยและวางแผนรวมกัน

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตอไป 

3) ปจจัยดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   หัวขอจุดบริการน้ําดื่ม  แกวน้ํามี

เพียงพอมีคาเฉลี่ย ( X  = 3.23, S.D = 1.029)  เปนคาท่ีต่ําเปนลําดับท่ีสามจากลําดับสุดทายในการ

วิเคราะหพึงพอใจ  จากการสํารวจพบวา จุดบริการน้ําดื่มของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จะเปนตู

น้ําเย็นขนาด 4 หัวกด มีท้ังหมด 2 ตู วางอยูบริเวณชั้น 1 ของอาคาร ซ่ึงการแกไขปรับปรุงสามารถ

ดําเนินการไดโดยการจัดหาตูน้ําเย็นเพ่ือใหบริการในทุกๆชั้น 

4) ปจจัยดานหองเรียน หองปฏิบัติการ  อุปกรณการศึกษา   หัวขอความเร็วของอินเตอรเน็ต

และเครือขายภายในอาคารมีคาเฉลี่ย ( X  = 3.38., S.D = 1.128)   เปนคาท่ีต่ําเปนลําดับท่ีสี่จากลําดับ

สุดทายในการวิเคราะหพึงพอใจ จากการสํารวจพบวา ปญหาความเร็วอินเตอรเน็ตและเครือขายภายใน

อาคาร   ท่ีพบสวนใหญจะเปนปญหาการเชื่อมตอแบบไรสาย (Wi-Fi) ท่ีเชื่อมตอไดยาก เม่ือเชื่อมตอแลว

ก็ไมเสถียร  อีกท้ังความเร็วในการรับสงสัญญาณอยูในระดับท่ีชา  เม่ือไดนําปญหาดานนี้ไปปรึกษา 

หารือ สอบถามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกับผูดูแลระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ไดแนวทางท่ี

จะแกไขปญหาดานนี้คือการเพ่ิมจุดตัวขยายสัญญาณในแตละชั้นเพ่ือใหเพียงพอกับผูใชบริการ 
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ค ําช ี้แจง : เข ียน ⁄ หน าข อความท ี่ตรงก ับความค ิดเห ็นของท านหร ือตรงก ับข อเท ็จจร ิงท ี่ส ุด 
 
 

ส วนท ี  1  ข อม ูลท ั่วไปของผ ูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ [ ] ชาย [ ] หญ ิง 

 
2. 

 
อาย ุ (ป ี) 

 
[ 

 
] 

 
ต่ํากว า 18 ป 

 
[ 

 
] 

 
18-20 ป 

  [ ] 21 - 23 ป [ ] มากกว า 23 ป 

 
3. 

 
สถานภาพการท ํางาน 

 
[ 

 
] 

 
ข าราชการ 

 
[ 

 
] 

 
พน ักงานมหาว ิทยาล ัย 

  [ 

[ 

] 

] 

ล ูกจ างประจ ํา/ช ั่วคราว 

อ ื่นๆ ระบ ุ........................ 

[ ] น ักศ ึกษา 

 
4. 

 
คณะว ิชา/หน วยงาน 

 
[ 

 
] 

 
คณะว ิศวกรรมศาสตร  

 
[ 

 
] 

 
คณะบร ิหารธ ุรก ิจ 

  [ ] คณะคร ุศาสตร อ ุตสาหกรรม [ ] คณะว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 

  [ ] คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร  [ ] คณะเทคโนโลย ีคหกรรมศาสตร  

  [ ] คณะศ ิลปกรรมศาสตร  [ ] คณะศ ิลปศาสตร  

  [ ] คณะเทคโนโลย ีส ื่อสารมวลชน [ ] คณะเทคโนโลย ีการเกษตร 

  [ ] ว ิทยาล ัยการแพทย แผนไทย [ ] หน วยงานสน ับสน ุนอ ื่นๆ 
 
 

5. ความถ ี่ในการใช บร ิการอาคาร  

 [   ] เป ็นประจ ําท ุกส ัปดาห [ ] เด ือนละ 1 คร ั้ง 

 [   ] มากกว า 1 คร ั้งต อเด ือน [ ] 3-6 เด ือนต อครั้ง 
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ส วนท ี  2  ข อม ูลเก ี่ยวก ับความพ ึงพอใจของผ ูใช บร ิการอาคารเร ียนรวมและปฏ ิบ ัต ิการ 

ค ําช ี้แจง :  โปรดพ ิจารณาข อความของค ําถามแต ละข อ และตอบค ําถามตามความค ดิเห ็นของท าน ว าแต ละ

ป ัจจ ัยอย ูในระด ับใด กร ุณาท ําเคร ื่องหมาย  ⁄  ลงในช องความพ ึงพอใจ 
 
 

 
 
 

รายการ 

ระด ับความพ ึงพอใจ 
มาก 

ท ี่ส ุด 

5 

มาก 

 
 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น อย 

 
 

2 

น อย 

ท ี่ส ุด 

1 

ด านห องเร ียน ห องปฏ ิบ ัต ิการ อ ุปกรณ การศ ึกษา 

1 ขนาดของห องเร ียน ห องปฏ ิบ ัต ิการ ม ีความเหมาะสม      

2 โต ะ เก าอ ี  ม ีความเหมาะสมในการใช งาน      

3 ระบบปร ับอากาศในห องเร ียน/ห องปฏ ิบ ัต ิการ  ม ีความเหมาะสม      

4 แสงสว างในห องเร ียน/ห องปฏ ิบ ัต ิการม ีความเหมาะสม      

5 ความพร อมของโสตท ัศน ูปกรณ (ห องเร ียน)  / คอมพ ิวเตอร  

     

     

6 ระบบเส ียงในห องเร ียน/หองปฏ ิบ ัต ิการ ม ีความเหมาะสม ร ับฟ ังได 

  

     

7 ความเร ็วของอ ินเทอร เน ็ตและระบบเคร ือข ายภายในอาคาร      

8 ความสะอาดพ ื้นท ี่ท ั้งภายในห องเร ียน ทางเด ิน      
      

ด านระบบสาธารณ ูปโภคและความปลอดภ ัย 

9 การปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ของเจ าหน าท ี่ร ักษาความปลอดภ ัย      

10 ต ําแหน งและปร ิมาณกล องวงจรป ิดม ีความเหมาะสม เพ ียงพอ      

11 จ ุดบร ิการนํ้าด ื่ม แก วนํ้า ม ีเพ ียงพอ      

12 แสงสว างพ ื้นท ี่ส วนกลางม ีความเหมาะสม      

13 ปร ิมาณถ ังขยะ การค ัดแยกขยะ เหมาะสมก ับการใช งาน      

14 ถ ังด ับเพล ิง จ ุดด ับเพล ิง ในแต ละช ั้น พร อมใช งาน      

15 ห องส ุขาม ีความสะอาดและไม ม ีกล ิ่นเหม ็น      
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รายการ 

ระด ับความพ ึงพอใจ 
มาก 

ท ี่ส ุด 

5 

มาก 

 
 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น อย 

 
 

2 

น อย 

ท ี่ส ุด 

1 

ด านการบร ิการและส ิ่งอ ํานวยความสะดวก 

16 ข ั้นตอนในการขอใช ห องเหมาะสม รวดเร ็ว      

17 เจ าหน าท ี่ให บร ิการ ในการขอใช บร ิการ สะดวกรวดเร ็ว      

18 เจ าหน าท ี่ในอาคารเร ียน ให บร ิการและม ีมน ุษย ส ัมพ ันธ ท ี่ด ี      

19 เจ าหน าท ี่ม ีความร ู  สามารถให ค ําแนะน ําและแก ไขป ัญหาการใช 

    

     

20 เจ าหน าท ี่ด ูแลความพร อมของอ ุปกรณ เม ื่อเก ิดความเส ียหายท ันที      

21 ความช ัดเจนของบอร ดประชาส ัมพ ันธ ข าวสาร,ป าย,ส ัญล ักษณ       

22 ล ิฟท มคีวามเหมาะสมและเพ ียงพอ      

23 ความพร อมในการใช งานของห อง Discussion  Room      

24 พ ื้นท ี่ส ําหร ับจอดรถ เหมาะสม เพ ียงพอ      
 
 

ส วนท ี  3  บร ิการอ ื่นๆท ี่อยากให ม ีเพ ิ่มเต ิม 

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

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

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

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

 
ส วนท ี  4 ข อค ิดเห ็น/ข อเสนอแนะเพ ิ่มเต ิม 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

ผลวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
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ผลทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม  Reliability Analysis-Scale Alpha  
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A1 87.700 149.390 .439 .926 

A2 87.733 149.237 .415 .927 

A3 87.800 146.303 .476 .926 

A4 87.600 141.628 .702 .922 

A5 88.067 147.030 .351 .928 

A6 87.967 146.447 .454 .926 

A7 88.600 142.455 .472 .927 

A8 87.700 140.355 .627 .923 

B9 87.933 145.237 .630 .924 

B10 87.933 139.099 .757 .921 

B11 88.600 136.041 .697 .922 

B12 87.800 141.200 .774 .922 

B13 88.000 146.414 .476 .926 

B14 88.100 145.128 .652 .924 

B15 88.133 142.533 .487 .926 

C16 87.833 145.247 .517 .925 

C17 87.867 142.189 .712 .922 

C18 87.833 142.006 .701 .922 

C19 87.733 144.271 .529 .925 

C20 87.933 144.547 .540 .925 

C21 88.133 144.464 .486 .926 

C22 89.233 138.254 .531 .926 

C23 88.067 138.547 .733 .921 

C24 88.633 137.206 .701 .922 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.927 24 
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Reliability ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

  1.     A1           A1 ขนาดหองเรียนหองปฏิบัติการมีความเหมาะสม 

  2.     A2           A2 โตะเกาอี้มีความเหมาะสมในการใชงาน 

  3.     A3           A3 ระบบปรับอากาศในหองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสม 

  4.     A4           A4 แสงสวางในหองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสม 

  5.     A5           A5 ความพรอมของโสตทัศนูปกรณ(หองเรียน)/คอมพิวเตอร(หองปฏิบัติการ) 

  6.     A6           A6 ระบบเสียงในหองเรียน/หองปฏิบติัการ มีความเหมาะสม รับฟงไดชัดเจน 

  7.     A7           A7  ความเร็วของอินเทอรเน็ตและระบบเครือขายภายในอาคาร 

  8.     A8           A8 ความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในหองเรียน ทางเดิน 

 

                          Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     A1                4.3100          .7001       400.0 

  2.     A2                4.0975          .8454       400.0 

  3.     A3                4.1825          .7974       400.0 

  4.     A4                4.3075          .7030       400.0 

  5.     A5                4.0725          .8209       400.0 

  6.     A6                4.0750          .8283       400.0 

  7.     A7                3.3775         1.1284       400.0 

  8.     A8                4.0775          .7635       400.0 

 

        N of Cases =       400.0 

 

Statistics for       Mean     Variance    Std Dev     N of Variables 

    Scale       32.5000    20.2506     4.5001          8 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                  4.0625     3.3775     4.3100      .9325     1.2761      .0867 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                .6939      .4901     1.2732      .7831     2.5977      .0619 

 

Inter-item 

Covariances         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                .2625      .0832      .4783      .3951     5.7495      .0057 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale        Scale       Corrected 

               Mean        Variance       Item-         Squared         Alpha 

              if Item         if Item       Total          Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation       Correlation       Deleted 

 

A1            28.1900        16.5753        .5587         .4190           .8105 

A2            28.4025        15.7048        .5717         .3735           .8074 

A3            28.3175        15.9115        .5822         .4023           .8063 

A4            28.1925        16.3613        .5970         .4592           .8061 

A5            28.4275        15.1526        .6922         .5599           .7912 

A6            28.4250        15.1372        .6869         .5545           .7917 

A7            29.1225        15.8170        .3521         .2424           .8511 

A8            28.4225        16.3950        .5293         .2952           .8131 

 

 

 

Reliability Coefficients     8 items 

 

Alpha =   .8296           Standardized item alpha =   .8430 
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Reliability ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

  1.     B9           B9 การปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

  2.     B10          B10 ตําแหนงและปริมาณกลองวงจรปดมีความเหมาะสม เพยีงพอ 

  3.     B11          B11 จุดบริการน้ําด่ืม แกวน้ํา มีเพียงพอ 

  4.     B12          B12 แสงสวางพื้นที่สวนกลางมีความเหมาะสม 

  5.     B13          B13 ปริมาณถังขยะ การคัดแยกขยะ เหมาะสมกับการใชงาน 

  6.     B14          B14 ถังดับเพลิง จุดดับเพลิง ในแตละชั้น พรอมใชงาน 

  7.     B15          B15 หองสุขามีความสะอาดและไมมีกล่ินเหม็น 

 

                          Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     B9                3.8675          .8613       400.0 

  2.     B10               4.0300          .8004       400.0 

  3.     B11               3.2300         1.0294       400.0 

  4.     B12               3.8700          .8029       400.0 

  5.     B13               3.6900          .8949       400.0 

  6.     B14               3.8700          .8215       400.0 

  7.     B15               3.7025          .9651       400.0 

 

        N of Cases =       400.0 

 

                                                    

Statistics for       Mean     Variance    Std Dev     N of Variables 

    Scale       26.2600    19.6716     4.4353          7 

 

Item Means        Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

               3.7514     3.2300     4.0300      .8000     1.2477      .0662 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                .7849      .6407     1.0597      .4190     1.6540      .0253 

 

Inter-item 

Covariances         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                 .3376      .2637      .4383      .1746     1.6618      .0021 
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Item-total Statistics 

 

               Scale        Scale      Corrected 

               Mean        Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item         if Item       Total          Multiple         if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation       Correlation        Deleted 

 

B9            22.3925        14.9157        .6034         .4088           .8177 

B10           22.2300        15.2001        .6138         .4299           .8168 

B11           23.0300        14.3901        .5405         .3062           .8302 

B12           22.3900        14.9854        .6501         .4519           .8117 

B13           22.5700        14.4512        .6495         .4688           .8103 

B14           22.3900        14.8049        .6631         .4814           .8094 

B15           22.5575        15.1045        .4847         .2442           .8375 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients     7 items 

 

Alpha =   .8408           Standardized item alpha =   .8462 
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Reliability ดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

  1.     C16          C16 ขั้นตอนในการขอใชหองรวดเร็วเหมาะสม 

  2.     C17          C17 เจาหนาที่ใหบริการขอมูลในการขอใชบริการสะดวกรวดเร็ว 

  3.     C18          C18 เจาหนาที่ในอาคารเรียน ใหบริการและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

  4.     C19          C19 เจาหนาที่มีความรู สามารถใหคําแนะนําและแกไขอุปกรณได 

  5.     C20          C20 เจาหนาที่ดูแลความพรอมของอุปกรณเมื่อเกิดความเสียหายทันท ี

  6.     C21          C21 ความชัดเจนของบอรดประชาสัมพนัธขาวสาร 

  7.     C22          C22 ลิฟทมีความเหมาะสมและเพยีงพอ 

  8.     C23          C23 ความพรอมในการใชงานของหอง Discussion Room 

  9.     C24          C24 พื้นที่สําหรับจอดรถ เหมาะสม เพยีงพอ 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     C16               3.9175          .7728       400.0 

  2.     C17               3.8500          .8180       400.0 

  3.     C18               3.7975          .8622       400.0 

  4.     C19               3.8850          .7895       400.0 

  5.     C20               3.8175          .8491       400.0 

  6.     C21               3.6500          .9025       400.0 

  7.     C22               2.6500         1.2415       400.0 

  8.     C23               3.7150          .8188       400.0 

  9.     C24               3.1225         1.1228       400.0 

 

        N of Cases =       400.0 

 

                                                    

Statistics for       Mean   Variance      Std Dev    N of Variables 

    Scale       32.4050    36.4972     6.0413          9 

 

Item Means        Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

              3.6006     2.6500     3.9175     1.2675     1.4783      .1846 

 

Item Variances      Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

              .8490      .5972     1.5414      .9442     2.5810      .1070 

Inter-item 

Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                 .4008      .2805      .7623      .4818     2.7181      .0067 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-        Squared         Alpha 

               if Item        if Item         Total        Multiple        if Item 

              Deleted         Deleted     Correlation     Correlation       Deleted 

 

C16           28.4875        30.4409        .6402         .4903           .8784 

C17           28.5550        29.3052        .7365         .6294           .8710 

C18           28.6075        29.0811        .7176         .5997           .8718 

C19           28.5200        29.7690        .7086         .6219           .8734 

C20           28.5875        29.3156        .7026         .5953           .8731 

C21           28.7550        29.0326        .6838         .4954           .8741 

C22           29.7550        28.3609        .4987         .3637           .8971 

C23           28.6900        29.4876        .7128         .5215           .8727 

C24           29.2825        28.3285        .5780         .4010           .8855 

 

 

 

Reliability Coefficients     9 items 

 

Alpha =   .8895           Standardized item alpha =   .9012 
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Reliability 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

  1.      A1           A1 ขนาดหองเรียนหองปฏิบัติการมีความเหมาะสม 

  2.      A2           A2 โตะเกาอี้มีความเหมาะสมในการใชงาน 

  3.      A3           A3 ระบบปรับอากาศในหองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสม 

  4.      A4           A4 แสงสวางในหองเรียน/หองปฏิบติัการมีความเหมาะสม 

  5.      A5           A5 ความพรอมของโสตทัศนูปกรณ(หองเรียน)/คอมพิวเตอร(หองปฏิบัติการ) 

  6.      A6           A6 ระบบเสียงในหองเรียน/หองปฏบิัติการ มีความเหมาะสม รับฟงไดชัดเจน 

  7.      A7           A7  ความเร็วของอินเทอรเน็ตและระบบเครือขายภายในอาคาร 

  8.      A8           A8 ความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในหองเรียน ทางเดิน 

  9.      B9           B9 การปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาที่รักษาความปลอดภยั 

  10.     B10          B10 ตําแหนงและปริมาณกลองวงจรปดมีความเหมาะสม เพียงพอ 

  11     B11          B11 จุดบริการน้ําด่ืม แกวน้ํา มีเพียงพอ 

  12     B12          B12 แสงสวางพื้นที่สวนกลางมีความเหมาะสม 

  13     B13          B13 ปริมาณถังขยะ การคัดแยกขยะ เหมาะสมกับการใชงาน 

  14     B14          B14 ถังดับเพลิง จุดดับเพลิง ในแตละชั้น พรอมใชงาน 

  15     B15          B15 หองสุขามีความสะอาดและไมมีกล่ินเหม็น 

  16.     C16          C16 ขั้นตอนในการขอใชหองรวดเร็วเหมาะสม 

  17     C17          C17 เจาหนาที่ใหบริการขอมูลในการขอใชบริการสะดวกรวดเร็ว 

  18     C18          C18 เจาหนาที่ในอาคารเรียน ใหบริการและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

  19     C19          C19 เจาหนาที่มีความรู สามารถใหคําแนะนําและแกไขอุปกรณได 

  20     C20          C20 เจาหนาที่ดูแลความพรอมของอปุกรณเมื่อเกิดความเสียหายทันท ี

  21     C21          C21 ความชัดเจนของบอรดประชาสัมพันธขาวสาร 

  22     C22          C22 ลิฟทมีความเหมาะสมและเพยีงพอ 

  23     C23          C23 ความพรอมในการใชงานของหอง Discussion Room 

  24     C24          C24 พื้นที่สําหรับจอดรถ เหมาะสม เพียงพอ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     A1                4.3100          .7001       400.0 

  2.     A2                4.0975          .8454       400.0 

  3.     A3                4.1825          .7974       400.0 

  4.     A4                4.3075          .7030       400.0 

  5.     A5                4.0725          .8209       400.0 

  6.     A6                4.0750          .8283       400.0 

  7.     A7                3.3775         1.1284       400.0 

  8.     A8                4.0775          .7635       400.0 
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  9.     B9                3.8675          .8613       400.0 

 10.     B10               4.0300          .8004       400.0 

 11.     B11               3.2300         1.0294       400.0 

 12.     B12               3.8700          .8029       400.0 

 13.     B13               3.6900          .8949       400.0 

 14.     B14               3.8700          .8215       400.0 

 15.     B15               3.7025          .9651       400.0 

 16.     C16               3.9175          .7728       400.0 

 17.     C17               3.8500          .8180       400.0 

 18.     C18               3.7975          .8622       400.0 

 19.     C19               3.8850          .7895       400.0 

 20.     C20               3.8175          .8491       400.0 

 21.     C21               3.6500          .9025       400.0 

 22.     C22               2.6500         1.2415       400.0 

 23.     C23               3.7150          .8188       400.0 

 24.     C24               3.1225         1.1228       400.0 

_ 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

        N of Cases =       400.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       91.1650   174.8198    13.2219         24 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   3.7985     2.6500     4.3100     1.6600     1.6264      .1481 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .7786      .4901     1.5414     1.0512     3.1448      .0671 

 

Inter-item 

Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .2829      .0712      .7623      .6911    10.7095      .0076 
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Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

A1            86.8550       165.6381        .4823         .4567           .9306 

A2            87.0675       162.8501        .5216         .4200           .9301 

A3            86.9825       164.0323        .4970         .4421           .9304 

A4            86.8575       165.2202        .5038         .4976           .9303 

A5            87.0925       161.4024        .6109         .5890           .9288 

A6            87.0900       161.4205        .6040         .5820           .9289 

A7            87.7875       160.5437        .4547         .3482           .9321 

A8            87.0875       164.0099        .5230         .3929           .9301 

B9            87.2975       160.2797        .6327         .4829           .9284 

B10           87.1350       161.1095        .6432         .4863           .9284 

B11           87.9350       159.8504        .5344         .4139           .9302 

B12           87.2950       160.6045        .6668         .4994           .9280 

B13           87.4750       159.4480        .6447         .5311           .9282 

B14           87.2950       160.7799        .6416         .5259           .9283 

B15           87.4625       161.4121        .5088         .3205           .9305 

C16           87.2475       161.6754        .6385         .5222           .9285 

C17           87.3150       159.3592        .7162         .6506           .9273 

C18           87.3675       159.2305        .6823         .6337           .9276 

C19           87.2800       160.6482        .6769         .6369           .9279 

C20           87.3475       159.4454        .6833         .6137           .9277 

C21           87.5150       158.5010        .6823         .5582           .9276 

C22           88.5150       159.3532        .4443         .4328           .9330 

C23           87.4500       159.9424        .6860         .5633           .9277 

C24           88.0425       157.9656        .5525         .4328           .9301 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients    24 items 

 

Alpha =   .9319           Standardized item alpha =   .9360 
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T-Test 
 
 
Group Statistics 
 

  เพศ N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
MEAN1 ชาย 174 4.0819 .58686 .04449 

หญงิ 226 4.0476 .54386 .03618 
MEAN2 ชาย 174 3.7824 .66895 .05071 

หญงิ 226 3.7276 .60542 .04027 
MEAN3 ชาย 174 3.6418 .73530 .05574 

หญงิ 226 3.5688 .61725 .04106 
 
 
Independent Samples Test 
 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
MEAN1 Equal 

variances 
assumed 

.809 .369 .605 398 .546 .0343 .05678 -.07729 .14595 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .599 357.303 .550 .0343 .05734 -.07844 .14710 

MEAN2 Equal 
variances 
assumed 

.659 .417 .858 398 .391 .0549 .06392 -.07080 .18054 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .847 352.277 .397 .0549 .06476 -.07249 .18223 

MEAN3 Equal 
variances 
assumed 

6.264 .013 1.078 398 .282 .0729 .06769 -.06013 .20600 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.053 335.675 .293 .0729 .06923 -.06325 .20912 
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ANOVA  ทดสอบความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจ ปัจจยัการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทีอ่ายุแตกต่าง
กนั 

 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

MEAN1 Between 
Groups 

3.106 3 1.035 3.329 .020 

Within 
Groups 

123.144 396 .311     

Total 126.250 399       
MEAN2 Between 

Groups 
5.204 3 1.735 4.433 .004 

Within 
Groups 

154.979 396 .391     

Total 160.183 399       
MEAN3 Between 

Groups 
7.582 3 2.527 5.812 .001 

Within 
Groups 

172.201 396 .435     

Total 179.783 399       
 
 
 
ANOVA ทดสอบความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจ ปัจจยัการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทีส่ถานภาพการ

ทาํงาน    ทีแ่ตกต่างกนั  
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

MEAN1 Between 
Groups 

2.404 3 .801 2.562 .055 

Within 
Groups 

123.846 396 .313     

Total 126.250 399       
MEAN2 Between 

Groups 
4.235 3 1.412 3.585 .014 

Within 
Groups 

155.948 396 .394     

Total 160.183 399       
MEAN3 Between 

Groups 
7.840 3 2.613 6.018 .001 

Within 
Groups 

171.943 396 .434     

Total 179.783 399       
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ANOVA ทดสอบความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจ ปัจจยัการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่มตวัอย่างทีค่ณะ/สาขา 
               ทีแ่ตกต่างกนั  
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

MEAN1 Between 
Groups 

4.535 8 .567 1.821 .072 

Within 
Groups 

121.715 391 .311     

Total 126.250 399       
MEAN2 Between 

Groups 
4.259 8 .532 1.335 .224 

Within 
Groups 

155.924 391 .399     

Total 160.183 399       
MEAN3 Between 

Groups 
8.055 8 1.007 2.293 .021 

Within 
Groups 

171.728 391 .439     

Total 179.783 399       
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