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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research methodology) เก็บตัวอยาง

จํานวน 1,300 ราย ผลการศึกษา พบวา ระดับของความพึงพอใจของนักศึกษามีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง         

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่แตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจ        

ที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลที่ไดน้ันทาง 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควรปรับปรุงดานขั้นตอนการใหบริการ และใหความสําคัญกับความคาดหวัง

ตอการบริการของนักศึกษาในแตละชั้นปและสาขาวิชา 
 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  นักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

Abstract 

 

The objectives of this research were 1) to study level of satisfaction of undergraduate students 

toward the Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University and 2) to compare level 

of satisfaction of undergraduate students classified according to personal factors. This research used the 

quantitative research methodology. The samples were collected 1,300 samples. The results showed that 

level of satisfaction were high level on the average except process and service was medium level. The 

results of the hypothesis test showed that comparison on the overall of satisfaction of undergraduate 

students toward the Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University that distinguish 

from gender, year and subject major difference with statistical significant at .05. The Faculty of Management 

Science, Nakhon Pathom Rajabhat University should improve the process of service and emphasis on the 

expectations for the service of the students in each year and in each subject major. 

 

Keywords:  satisfaction, undergraduate students, faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat 

University  
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1. บทนํา  
 

พันธกิจหลักของทุกสถาบันอุดมศึกษา ตางก็เพื่อตองการใหบัณฑิตของสถาบันเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงมีการวาง

กลยุทธเพื่อพัฒนาและสงเสริมทั้งดานหลักสูตรที่มีความเขมขน การวัดและการประเมินผล และการติดตามผลสัมฤทธ์ิของ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ตลอดจนงานดานวิชาการอ่ืน ๆ เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพพรอมที่จะรับใช

สังคมตอไป และนอกจากน้ี การใหบริการตาง ๆ ทางกายภาพ เชน การใหบริการเจาหนาที่ อาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งดาน       

ส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในสถาบันการศึกษาก็ถือเปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่จะเปนการสงเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไปเชนกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนอีกหน่ึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

จึงไดกําหนดเปาประสงค ขอ 4 ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2560) ระบุไววา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะตองเปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูมีระบบงานที่คลองตัว

และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล” เพื่อตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่วา “พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล” (กองนโยบายและแผน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) เพื่อที่จะรองรับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันคอนขางสูง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญ คือ กลุมประชากรที่ปจจุบันเปนกลุม

คนเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) หรือกลุมประชากรที่เกิดตั้งแตป พ  .ศ  . 2539 เปนตนไป มีอายุไมนอยกวา 15 ป โดย

ประชากรเจเนอเรชั่นซีเปนคนที่เกิดมาพรอมความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร รูปแบบการดําเนินชีวิตในสังคมจึงผาน

การติดตอส่ือสารไรสาย มีลักษณะนิสัยเปนผูที่มีความอดทนต่ํา ไมรอคอย ตอบสนองอยางรวดเร็ว และหาความรูผาน

เทคโนโลยีตาง ๆ (รศรินทร เกรย และคณะ, 2559, หนา 10 -11)  

ดังน้ัน การใหการบริการที่สอดคลองกับความพึงพอใจของผูเรียนที่เปนกลุมคนเจเนอเรชั่นซี จึงถือเปนอีกภารกิจหน่ึง

ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองปรับเปล่ียนใหเขากับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป หากองคกรมีการทบทวน

ปจจัยดานการใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการจะสงผลตอความพึงพอใจที่ดีตอผูเรียนกอใหเกิดการเรียน

ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึง การตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี

ศักยภาพพรอมที่จะรับใชสังคมตอไป กลายเปนองคกรที่มีคุณภาพและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน   

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยซ่ึงเปนอาจารยประจําคณะฯ จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือผูใชบริการในยุคปจจุบันที่จะสะทอนใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนทั้งดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานอาจารยที่

ปรึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งดานส่ิงอํานวยความสะดวก

และสภาพแวดลอม และเพื่อใหไดสารสนเทศที่ใชอางอิงผลจากกลุมตัวอยางไปยังประชากร จึงใชการเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉล่ียความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงประโยชนที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี จะนํามาใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สอดคลองตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมตอไป  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชา ที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แตกตางกัน 

 

4. กรอบแนวคิด 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

5.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรน (2546, หนา 83-84) กลาววา ความพึง

พอใจ คือ การตัดสินใจโดยเกิดความชอบจากทัศนคติที่ผูใชบริการเกิดปฏิกิริยาที่ไดรับในการไดรับบริการ (ความคาดหวัง) ซ่ึง

เปนส่ิงสําคัญในการวัดความพึงพอใจ มีการสังเกตการปฏิบัติงานและทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ไดรับ จากน้ันไดสราง

ระดับการตัดสินใจดวยความพึงพอใจส่ิงทีไ่ด คือ ถาหากคุณภาพการใหบริการต่ํากวาความคาดหวัง ผลจะออกมาในแงลบ แต

หากคุณภาพการใหบริการสูงกวาที่คาดหวังไว ผลจะออกมาในแงบวก 

5.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสภาพแวดลอมสถานศึกษา โกวิท มัชฌิมา (2550, หนา 82) และณรงค กาญจนานนท 

(2536, หนา 25) สรุปไดวา สภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในกระบวนการจัดการ

เรียนรูของบุคคลทั้งทางตรงและทางออมในการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษา ชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนได

เรียนรูตามความสามารถ ความสนใจ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนให

ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสภาพแวดลอมที่ด ี  

5.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ โดยผูวิจัยขอนําเสนอ ดังน้ี 

มนตรี สังขทอง และคณะ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มี

ตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

คือ ดานผูสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานประโยชนที่นักศึกษาไดรับ และดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร พบวา 

ปจจัยสวนบุคคล 

-เพศ 

-ชั้นป 

-สาขาวิชา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

- ดานอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน        

- ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ 

- ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน  

- ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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นักศึกษาที่มีเพศ สาขา คณะ และศูนยพื้นที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรใน

ภาพรวมแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําฮู จันทปญญา และคณะ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไข แขวง

เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปการศึกษา 2552 พบวา นักศึกษา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม

ของวิทยาลัยครูคังไข ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัย

ครูคังไข จําแนกตามเพศและปเรียน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมวิทยาลัยครูคังไขในภาพรวม และราย

ดานไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไขโดยรวมและ

ดานการเรียนการสอนแตกตางกัน สําหรับดานอาคารสถานที่ กลุมเพื่อน และการบริหาร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจไม

แตกตางกัน สําหรับแนวทางการสงเสริมสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไข ไดแก ควรเพิ่มการตกแตงพื้นที่ เพ ิ่มจํานวน

หองนํ้า พรอมทั้งทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ ขยายหองเรียนใหมากขึ้น หาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทดลอง เพิ่มการ

อํานวยเพิ่มการอํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแกนักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 3 ดาน 

ดานอาคารสถานที ่ดานกลุมสัมพันธ และดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศที่

ตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่ไมแตกตางกันในทุกดาน สาขาวิชาที่ตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่ตางกันในทุกดานอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พบวา ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จําแนก ระดับชั้นป ตางกัน พบวามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีสาขาวิชาตางกัน พบวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการ

จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

เสนห ระหวางบาน และคณะ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนโดยรวม พบวา นักศึกษาสวนใหญมี

ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน 

พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาดานสวัสดิการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมี

ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาสูงกวานักศึกษาเพศชาย 

ศิริพร ยานเดิม (2550) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนของอาจารยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน     

โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความ

พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05 นักศึกษาชั้นปที่   

แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีตอ   

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอนโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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สรุปจากงานวิจัยที่เก่ียวของ ตัวแปรที่สงผลตอความพึงพอใจ น้ันไดแก  เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่เรียน คณะ ซ่ึงผูวิจัย

ไดนําไปกําหนดเปนกรอบแนวคิด คือ เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่เรียนสงผลตอความพึงพอใจ 

 

4. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research methodology) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 6,358 

ราย (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) 

ตัวอยางในงานวิจัยน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 378 ราย 

คํานวณดวยสูตรของ Yamane(1967) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 5 % ดวยการสุมตัวอยางอยางตามสะดวก แตในงานวิจัยน้ี        

เพื่อใหผลที่ไดมีความคลาดเคล่ือนลดลง ความเชื่อม่ันสูงขึ้น เก็บตัวอยางไดทั้งส้ิน 1,300 ราย 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีเครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย 3 

ตอน คือ   

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชา เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคําถาม

ปลายปดใหเลือกตอบแบบมาตรวัด 5 ระดับ ประกอบดวย 6 ดานที่เก่ียวกับการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ     

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานอาจารยที่ปรึกษา    

หมูเรียน ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน และดานส่ิงอํานวยความสะดวก

และสภาพแวดลอม 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปดใหเขียนแสดงความคิดเห็น 

4.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

    ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 

4.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คน ตรวจความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา (content validity) และภาษาที่ใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถาม     

แตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู

ระหวาง 0.67-1.00 

4.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป

ทําการทดสอบกับนักศึกษาคณะอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อม่ันวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาอัลฟาทั้งฉบับไดเทากับ 0.955 แสดงวา

แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได  

 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

4.4 วิธีการเก็บขอมูล 

     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม         

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดทั้งส้ินจํานวน 1,300 ราย โดยผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เรียนรายวิชา

สถิติธุรกิจ  
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4.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  

     ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 

     ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

4.6.1. การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ 

(%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

4.6.2. การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.6.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติการวิเคราะห t-test และ one way ANOVA  

 

5. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล จํานวน 1,300 ราย สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.40 สวนใหญอยูชั้นปที่ 2 

คิดเปนรอยละ 42.20 รองลงมาชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 34.10 และชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 14.40 สวนใหญอยูสาขา       

การจัดการทั่วไป คิดเปนรอยละ 32.80 รองลงมาสาขาการบัญชีคิดเปนรอยละ 19.40 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจคิดเปน    

รอยละ 12.20 สวนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดัง

ตาราง 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ความพึงพอใจ 
สถิติ ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 3.41 .790 ปานกลาง 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.50 .867 มาก 

ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน 3.55 .835 มาก 

ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ 3.59 .862 มาก 

ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน 3.60 .825 มาก 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม 3.51 .820 มาก 

ภาพรวม 3.53 .709 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =3.53) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหองเรียน อุปกรณ       

การเรียนการสอน ( X =3.60) ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ ( X =3.59) ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน 

( X =3.55) ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ( X =3.51) และดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ ( X =3.50)               

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ( X =3.41) อยูในระดับปานกลาง 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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สวนขอเสนอแนะของนักศึกษาเรียงตามลําดับ คือ สวนใหญตองการใหปรับปรุงดานหองนํ้า ในเรื่องความสะอาด         

การไหลของนํ้า ดานอาจารยผูสอนควรมีการสอนที่นาสนใจ นาติดตาม และใชส่ือการสอนที่ทันสมัย ดานสภาพแวดลอม      

ควรเพิ่มพื้นที่ในการน่ังพักผอนใหมากขึ้น รวมถึงเรื่องความสะอาดดวย 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐานสรุปผลไดดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงคาสถิติ t และ ANOVA     

 

 

จากตารางที่ 2 พบวา เพศของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานการจัดการการเรียนการสอนใน

คณะ และดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

ชั้นปของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐาน   

สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ทั้งภาพรวมและรายดาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

 

6. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

มนตรี สังขทอง และคณะ (2556) คําฮู จันทปญญา และคณะ (2555) และมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ซ่ึงสวนใหญสถานศึกษาจะจัดสภาพแวดลอมในทุก ๆ ดาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการกับนักศึกษา ดังน้ันนักศึกษาสวนใหญจึงมีความพึงพอใจ สอดคลองกับโกวิท มัชฌิมา (2550, หนา 82) และณรงค 

กาญจนานนท (2536, หนา 25) ที่กลาววาสภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรูของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม การจัดสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษาชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนได

เรียนรูตามความสามารถความสนใจ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนให

ความพึงพอใจ เพศ ช้ันป สาขาวิชา 

t Sig F Sig F Sig 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ -4.905* .000 5.149* .000 11.829* .000 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ -2.082* .038 4.799* .001 9.013* .000 

ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน -2.4809* .013 4.139* .002 11.592* .000 

ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ -1.395 .163 4.334* .002 10.617* .000 

ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน -2.215* .027 1.633 .163 9.108* .000 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม .497 .619 4.478* .001 8.372* .000 

ภาพรวม -.2.409* .016 4.649* .001 13.250* .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสภาพแวดลอมที่ดี สงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจ สวนความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนน้ันอยูในระดับมากน้ันมาจากนโยบายเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับศิริพร ยานเดิม (2550) นอกจากน้ัน

สอดคลองกับเสนห ระหวางบาน และคณะ (2551) พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับ

มาก เน่ืองจากการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะใหความสําคัญกับนักศึกษา ดูแลใกลชิด มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อพบ

นักศึกษาสัปดาหละครั้ง มีเพียงดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมที่อยูในระดับปานกลางน้ัน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการมีเจาหนาที่ใหบริการที่ไมเพียงพอ ประกอบกับนักศึกษามีเปน

จํานวนมากรวมทั้งตองใหบริการกับอาจารยในคณะ การส่ือสารกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการน้ันทําไดไมเต็มที่ จึงทําให

ประสิทธิภาพการใหบริการลดลง  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานการจัดการการเรียน

การสอนในคณะ และดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับมนตรี สังขทอง 

และคณะ (2556) วาการใหบริการของคณะทําใหการตอบสนองตอเพศกอใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกัน   

ชั้นปของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐาน  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ซ่ึงจากผลการวิจัยน้ัน

เกิดจากการใหบริการของคณะทําใหการตอบสนองตอชั้นปกอใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกัน ยิ่งชั้นปที่สูงน้ันยอมมีความ

คาดหวังตอการใหบริการที่มากกวาชั้นปที่ต่ํากวาเพราะเพิ่งจะเขามาศึกษา ซ่ึงถาหากคุณภาพการใหบริการต่ํากวาความ

คาดหวัง ผลจะออกมาในแงลบ แตหากคุณภาพการใหบริการสูงกวาที่คาดหวังไว ผลจะออกมาในแงบวก (คริสโตเฟอร เอช 

เลิฟล็อค และลอเรน ไรน, 2546, หนา 83-84)   

สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับคําฮู จันทปญญา และ

คณะ (2555) คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครศรีธรรมราช (2555) และมนตรี สังขทอง และคณะ (2556) ซ่ึงเกิดจากพื้นฐานของนักศึกษาแตละสาขาในคณะมีความ

ตองการในการรับบริการที่แตกตางกันจึงทําใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการของทางคณะที่แตกตางกัน 

 

 7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังน้ี 

7.1  จากผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดังน้ัน ทางคณะฯ จึงควรนํา

ผลการวิจัยไปปรับปรุงการใหบริการในประเด็นน้ี ซ่ึงเม่ือศึกษาจากสาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากเจาหนาที่ใหบริการมีจํานวนไม

เพียงพอ แกไขไดโดยการเพิ่มนักศึกษาชวยงานหรือนักศึกษาฝกงานเขามารองรบัการใหบริการในแตละภาคการศึกษา สวนการ

ประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการควรติดประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการใหเห็นอยางชัดเจน หรือประชาสัมพันธ

ขั้นตอนการใหบริการผานเว็บไซตของคณะเพื่อความสะดวกตอการเขาถึงของผูใชบริการ ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการไดเพิ่มขึ้น 

7.2  จากผลการวิจัยในดานอ่ืน ๆ แมจะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตเม่ือดูจากคาเฉล่ียน้ันมีคะแนนมากกวา

ระดับปานกลางเพียงเล็กนอย ดังน้ันทางคณะฯ ควรนําผลการวิจัยไปวางแผนปรับปรุงในทุก ๆ ดาน ซ่ึงจากขอเสนอแนะของ

นักศึกษาเรียงตามลําดับ คือ สวนใหญตองการใหปรับปรุงดานหองนํ้า ในเรื่องความสะอาด การไหลของนํ้า ดานอาจารยผูสอน
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ควรมีการสอนที่นาสนใจ นาติดตาม และใชส่ือการสอนที่ทันสมัย ดานสภาพแวดลอมควรเพิ่มพื้นที่ในการน่ังพักผอนใหมากขึ้น 

รวมถึงเรื่องความสะอาดดวย เปนตน ดังน้ันทางคณะฯ ควรนําส่ิงที่ไดไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจ ซ่ึงจะสงผลให

นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของทางคณะฯ เพิ่มขึ้น อันจะสงผลตอคุณภาพการใหบริการ เกิดการบอกตอที่จะให

นักเรียนที่สนใจเขามาศึกษาในคณะน้ีไดอีกในอนาคต 

7.3  จากผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจพบวา ชั้นปของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดาน

หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ทางคณะฯ ควรสํารวจความคาดหวังของนักศึกษาในแตละชั้นปตอการใหบริการ 

สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ทางคณะฯ ควรใหความสําคัญในแตละสาขาวิชาวานักศึกษามี

ความคาดหวังตอการใหบริการอยางไร เพราะพื้นฐานของแตละสาขาน้ัน มีการเรียนการสอนที่แตกตางกัน เชน สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจหรือสาขาวิชานิเทศศาสตรน้ัน ตองมีการใชอุปกรณทางการเรียนหรือหองปฏิบัติการที่มากกวาสาขาวิชา    

การจัดการทั่วไป ซ่ึงไมมีหองปฏิบัติการ ดังน้ันทางคณะฯ ควรตอบสนองความคาดหวังใหตรงกับความตองการของนักศึกษา    

แตละสาขาวิชา 

 

8. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
 

สามารถทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อหาสาเหตุของปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน จะทําใหทราบถึงสาเหตุไดดีกวาการศึกษาเชิงปริมาณดานเดียว     

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวางแผนในการใหบริการของทางคณะฯ ในอนาคตตอไป 
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