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ลุลวง ไดแก ศูนยวิจัย ฝายการเงิน และขอขอบพระคุณทุกทานอีกคร้ังท่ีไดระบุและไมไดระบุนามไว ณ ท่ีนี้  
คุณประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยนี้ขอมอบใหกับทุกทานท่ีเกี่ยวของ 
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บทคัดยอ 

 
     การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research ) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมีตองานบริการกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ โดยแบง
ออกเปน 4 ดาน ไดแก  1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  2) ดานบุคลากรที่ใหบริการ                      
3) ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  4) ดานผลของการใหบริการ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ          
ของนักศึกษาในหนวยงานตางๆ  
     ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีกําลังศึกษาในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553  จํานวน 16,000 คน ไดกลุมตัวอยาง 370 คน ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวม
ขอมูล  โดยใชเคร่ืองมือแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน 370 ชุด คิดเปน 100 
เปอรเซ็นตทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความพึงพอใจและ
ความแตกตางโดยใชวิธีความแปรปรวนทางเดียว ( One – way Anowa ) ทําการทดสอบภายหลังโดยวิธีการ
ของเชฟเฟ 
  
     ผลการวิจัยพบวา 

1) นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเพศชายและเพศหญิง สวนใหญมีความพึงพอใจท่ีมีตองาน

บริการกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงานในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความ

พึงพอใจ ในระดับมากในหนวยงานตางๆ 4 ดาน  คือ  แผนกแนะแนวและจัดหางาน  แผนกบริการกีฬา 

แผนกกิจกรรมกีฬา  และแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ตามลําดับ  และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลางในหนวยงานตางๆ 4 ดาน คือ แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา ฝายทุนการศึกษาและแผนก

เลขานุการ  ตามลําดับ 

2) นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะวิชา สวนใหญมีความพึงพอใจท่ีมีตองานบริการ

กิจการนักศึกษาในทุกหนวยงานในระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจใน
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ระดับมากในหนวยงานตางๆ 4 ดาน คือ วิทยาลัยนานาชาติ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะ

วิศวกรรมศาสตร  คณะการบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  

คณะนิติศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร ตามลําดับ  และ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจงาน

บริการกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆในระดับปานกลาง 

3) นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกระดับช้ันป สวนใหญมีความพึงพอใจท่ีมีตองานบริการ

กิจการนักศึกษาในทุกหนวยงานในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ           

ในระดับมากในหนวยงานตางๆ 4 ดาน  คือ  นักศึกษาระดับช้ันปท่ี  1,  ระดับช้ันปท่ี 4  และ นักศึกษาระดับ  

ช้ันปท่ี 2  ตามลําดับ  สวนนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 3 มีความพึงพอใจงานบริการกิจการนักศึกษาในหนวยงาน

ตางๆ ในระดับปานกลาง 

4) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพศชายและเพศหญิง ท่ีมี

ตองานบริการกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ พบวา โดยรวม นักศึกษามีความพึงพอใจงานบริการกิจการ

นักศึกษาไมแตกตางกัน 

5) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในคณะวิชา ท่ีมีตองาน

บริการกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ พบวา โดยรวม นักศึกษามีความพึงพอใจงานบริการกิจการ

นักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในระดับช้ันป ท่ีมีตองาน

บริการกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ พบวา โดยรวม นักศึกษามีความพึงพอใจงานบริการกิจการ

นักศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                                                            
              

 โดยภาพรวมแลวความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมีตองานบริการกิจการ

นักศึกษาในหนวยงานตางๆ อยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
  
 This research was a survey which was intended to study satified of  Dhurakij Pundit University 
students to students’ services affair in different departments. They are divided into 4 aspects : 1. Process 
services  2. Personal services  3. Locations and facilities  4.service-results and comparisons of students in 
each department on the campus. 
               The population studied included the first year students of Dhurakij Pundit University  in the first 
semester, academic year,2010, 16,000 students, 370 students. The data were collected from using 
questionnaires by means of mean score, standard deviation and using 370 sets of the five- point-rating 
scales which counted for 100 %. The collected data were analyzed by means of mean score, standard 
deviation and the testing of satisfied and differences were computed by using one- way Analysis of 
variance (ANOVA) followed by Scheffe test.  
 The finding of results revealed that: 
 1. The majority of  Dhurakij Pundit University.  male and female students satisfied to students 
affairs office service  in all  at the high level. After each aspect of the students’ satisfied was taken into 
account, it was found that their satisfied at the high level in all 4 areas of service including the guidance 
and services for jobs, sports, sports activities and students’ development section service respectively, and 
students’ satisfied were found in the middle level, in four areas of discipline section, students well fair, 
fundamental and secretarial departments respectively. 
 2. The students majoring in all were satisfied in all services at the high level, that is DPUIC., The 
Faculty of Information Technology, Engineering,  Accountancy,  Economics,  Arts and Sciences, 
Communication Arts,  Law,  Fine Arts  and  Business administration, and so on. It was found that their 
satisfied were at the medium level. 
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 3. The students at Dhurakij Pundit University from all faculties  and all levels were satisfied  in 
students affair services at the high level. When we considered in each field, it was found that their 
satisfied were at the high level in all 4 areas of services for the first year, second year and the fourth year 
students respectively except the third year students their satisfied were at the medium level. 
 4. When making a comparison of the satisfied of male and female students for students affairs 
office  services, it was found that their satisfied, as a whole, were not different 
 5. The comparison of students’ satisfied in all subjects to the students’ affair services it was found 
that their satisfied, as a whole, were significantly different at the 0.5 level. 
 6. To compare their satisfied in all faculties to students’ services it was found that their satisfied, 
as whole, were significantly different at the 0.5 level. 
As a whole, their satisfied were at the high in all areas at Dhurakij Pundit University. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
           ปญหา 

 
              หนาท่ีหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป คือ การจัดใหมีการเรียน – การสอน  ทําการวิจัยใหการ
บริการวิชาการแกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติใหยั่งยืนเจริญสืบไป  โดยแตละ
สถาบันการศึกษาจะดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไปไดก็ข้ึนอยูกับความสามารถ ความพรอมในหลายๆ ดาน 
รวมท้ังโอกาสท่ีจะกระทํา แตถึงอยางไรก็ตาม หนาท่ีหลักในอันดับแรกที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตอง
ตระหนักและพึงกระทําก็คือ  การจัดใหมีการเรียนการสอนเกิดข้ึน งานวิจัยในบางคร้ังก็จัดใหเปน
กระบวนการรวมอยูในเร่ืองการเรียน-การสอน งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมักจะ
เปนกระบวนการชวยเสริมความสมบูรณในดานการเรียน-การสอนใหมีความเดนชัดยิ่งข้ึน สรุปแลวงาน
ตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาจะทําใหเกิดมีความสัมพันธกันอยางแนบแนนระหวาง ครู  กับ  นักศึกษา เปน
อยางมาก 
               งานกิจการนักศึกษาเปนงานสวนหน่ึงของสถาบันการศึกษาท่ีจะดําเนินการเพ่ือท่ีจะสืบสาน
ปณิธานของสถาบันนั้น ๆ ใหจรรโลงกาวหนาไปอยางเต็มความสามารถ เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดก็เพื่อการ
อยางสมบูรณแกตัว นักศึกษา โดยตรงนั่นเอง  
                   งานกิจการนักศึกษา (Student Affairs)  หมายถึง งานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา การใหบริการ และสวัสดิการตาง ๆ แกนักศึกษาของคณะ เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหเปนผูมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณคา                 
               ดานความเปนผูมีคุณภาพ  คือ เปนผูท่ีมีความสามารถในสาขาวิชา สามารถในการวางแผน 
สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหลุลวงไปดวยดี สามารถทํางาน
รวมกันและอยูรวมกัน  เปนผูนํ าและผูตามท่ีดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
               ดานความเปนคุณธรรม  คือ เปนผูท่ีมีจิตใจโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีเมตตากรุณา มีความ
ซ่ือสัตย ยอมเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม มีความตั้งใจท่ีจะทําประโยชนใหสังคมสวนรวม
ในขณะท่ียังเปนนักศึกษา และเม่ือสําเร็จการศึกษาออกไปแลว 
               ดานความเปนคุณคา  คือ การเปนบุคคลท่ีอยูในสังคมอยางมีประโยชน ประพฤติตนใหเปนท่ีพึง
ปรารถนาของสังคม และทําประโยชนแกสังคม ตลอดจนเปนผูท่ีรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาติตอไป  (ดร.ธีรชุณห  เมืองนาโพธ์ิ.) 
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                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถือเปนภาระหนาท่ี สําคัญยิ่งท่ีจะตองปฏิบัตติามภารกิจหลักของ 
สถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ ซ่ึงระบุไวในพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2522 ไดแก การ
สอน การวิจยั การบริการสังคม และ การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ ดวยความมุงม่ันใสใจพยายาม
ทุกวิถีทางในการปฏิบัติภาระสําคัญท้ัง 4 ประการนี ้ใหประสบความสําเร็จ นั่นคือ 
                - ไดบัณฑิตท่ีถึงพรอมดวยคุณภาพและคุณธรรม 
                -  สถาบันและ สังคมไดใชประโยชนจากการทาํวิจยั และจากงานวิจยัท่ีหลากหลาย 
                -  ชุมชนไดรับบริการจากมหาวทิยาลัย ท้ังเชิงวิชาการและการดําเนินชีวิต 
                -  มหาวิทยาลัยไดดูแลสงเสริมสนับสนุนแนวคิดและกจิกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อยางดียิ่ง และสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยดาํเนนิงานดวยวิธีปฏิบัติงานท่ีเปนระบบตรวจสอบได ไดผลจริง
เปนท่ีประจักษ จึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ท้ัง
ระบบ ทุกคณะวิชาและทุกหนวยงาน ในสวนของการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีถึงพรอมดวยคุณภาพ
และคุณธรรม แตละหลักสูตรซ่ึงตางก็มีวัตถุประสงค โดยเฉพาะของสาขาวิชาแลว จะตองมีวัตถุประสงค
รวมกันใหนกัศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณแนวทางเดียวกนัเพื่อจะสรางคุณสมบัติอันพึงประสงค
สําคัญคือ 

                  1.  เพื่อใหนักศึกษามีความรูพืน้ฐานท่ัวไปอยางกวางขวาง มีความเขาใจตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 
รูจักพัฒนาตนเองใหสามารถรับผิดชอบภาระหนาท่ีท้ังในปจจุบันและอนาคต ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
คุณภาพและคุณธรรม  
                  2.  เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถเฉพาะทาง ไดฝกปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัย จะไดนํา
ความรู แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคตางๆ ไปปรับใชไดในอาชีพตาม ภาวะเศรษฐกิจและ สังคมอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใชในการศึกษา ตอระดับสูงข้ึนไป หรือใน สาขาวิชาท่ีเกี่ยวเนื่องกัน
ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามีความคิดวิเคราะหอยาง เปนระบบ มีแนวปฏิบัติท่ี
ถูกตองในการศึกษาคนควาวิจัย รูจักวางแผน                      
                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีการขยายตัวของหลักสูตรและสาขาวิชา รวมท้ังจํานวนนักศึกษา 
ในปจจุบันโดยเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวนถึง 16,000 คน (ขอมูล ณ ฝายทะเบียน 
ปการศึกษา 2553)   ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ  จึงจําเปนท่ีจะตองใหบริการนักศึกษาดวยความสะดวก  รวดเร็ว 
ถูกตอง  และเปนท่ีพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงาน
บริการของฝายกิจการนักศึกษา  ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาเปนอยางมาก  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตองานกิจการนักศึกษาในหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อทราบทัศนคติของนักศึกษาตอการไดรับบริการ  ซ่ึงจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการปรับปรุง
และพัฒนาการใหบริการงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เพื่อใหสอดคลองกับความ
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ตองการของผูรับบริการตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการ

นักศึกษา   
   2.  เพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีมีตอการใหบริการงาน

กิจการนกัศึกษา  ตามเพศ  คณะ ช้ันป           
  
สมมุติฐานการวิจัย 

   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยท่ีมี เพศ  คณะ ช้ันป โดยภาพรวม  มีความคิดเห็นและมีระดบั
ความพึงพอใจในการใชบริการตองานดานกิจการนกัศึกษาในหนวยงานตาง ๆ แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
                   การวิจยัคร้ังนี้มีขอบเขตในการศึกษาคนควา ดังตอไปน้ี 
      ประชากร 

                     ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1- 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 16,000 คน ในคณะวิชา บริหารธุรกิจ     
การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ศิลปกรรมศาสตร นิติศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  และหลักสูตรนานาชาติ 

กลุมตัวอยาง 
                    กลุมตัวอยาง ไดแก นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1- 4  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ในคณะ
วิชา บริหารธุรกิจ การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ศิลปกรรม
ศาสตร นิติศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  และหลักสูตรนานาชาติ ท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2553 จํานวน 370 คน โดยใชสูตรของ Taro Yamane  ท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95 % 

ตัวแปรท่ีใชศึกษาวิจัย   
      1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพนักศึกษา แยกเปน  

1.1  เพศ 
1.1.1   ชาย 
1.1.2   หญิง 
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1.2  คณะ 
1.1.1 คณะบริหารธุรกิจ 
1.1.2 คณะการบัญชี 
1.1.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1.4 คณะนเิทศศาสตร 
1.1.5 ศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.1.6 ศิลปกรรมศาสตร 
1.1.7 นิติศาสตร 
1.1.8 วิศวกรรมศาสตร 
1.1.9 เศรษฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร   
1.1.10 หลักสูตรนานาชาติ 

1.3  ช้ันป 
  1.3.1  ช้ันปท่ี 1 
  1.3.2  ช้ันปท่ี 2 

1.3.3 ช้ันปท่ี 3 
  1.3.4  ช้ันปท่ี 4  
 

1. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมีตอการใหบริการ
งานกิจการนักศึกษามี 4  ดาน  คือ   1).  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  2).  ดานบุคลากรที่ใหบริการ   
3).  ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  4).  ดานผลท่ีไดรับจากการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ  คือ  
ฝายทุนการศึกษา  แผนกเลขานุการ  แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  
แผนกแนะแนวและจัดหางาน  แผนกกิจกรรมกีฬา  แผนกบริการกีฬา   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความประทับใจความพอใจหรือคาเฉล่ียจากการบอกความรูสึกในการ
ไดรับบริการในดานตาง ๆ ในฝายกิจการนกัศึกษาของนกัศึกษาจากการสุมตอบแบบสํารวจ   

2.  กิจการนกัศึกษา หมายถึง งานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมของนักศึกษา การใหบริการ 
และสวัสดิการตาง ๆ แกนักศึกษาของคณะ เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานกัศึกษาใหเปนผูมี
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณคา 
   3.  การใหบริการ  หมายถึง  การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกนักศึกษาตามท่ีนักศึกษา
ตองการและใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ โดยใหบริการดวยความเต็มใจ          
และสมัครใจ  
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4.  ผูใชบริการ  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมาใชบริการงานดานกิจการนกัศึกษา
ในหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังการขอคําปรึกษาจากอาจารย 

5.  การบริการดานกิจการนักศึกษา  หมายถึง  การบริการท่ีเกี่ยวของกับงานกิจการนักศึกษา  ไดแก  
การบริการฝายทุนการศึกษา  แผนกเลขานกุาร  แผนกกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  แผนกวินยัและสวสัดิการ
นักศึกษา  แผนกแนะแนวและจัดหางาน(ศูนยนําความรูสูการปฏิบัติ) แผนกกจิกรรมกีฬา  แผนกบริการกีฬา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                1. ไดรับทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใหบริการงานดานกจิการนักศกึษาในดาน
ตาง ๆ ใหตรงกับความตองการและความพึงพอใจของนกัศึกษาอีกท้ังยังเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
งานในแผนกตาง ๆ ในการใหบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไป    
   2.  ไดขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนในการนําไปปรับปรุงงานดานกิจการนักศึกษาในดานตางๆ รวมถึงการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการ 
                3.   เปนขอมูลหลักฐานในการประเมินคุณภาพตามแผนพัฒนากลยุทธของมหาวิทยาลัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    ความคิดเหน็และความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตองานดานกจิการ
นักศึกษาในหนวยงานตาง ๆ  ไดแก 
 
    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ 
2.  คณะ 
3.  ช้ันป 
 

1.  ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยที่มีตองานบริการดานกิจการ
นักศึกษา  ไดแก  ฝายทุนการศึกษา   แผนก
เลขานุการ  แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  
แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  แผนกแนะ
แนวและจัดหางาน  แผนกกิจกรรมกีฬา  แผนก
บริการกีฬา  มี  4  ดาน  คือ   
    1).  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ   
    2).  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ   
    3).  ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   
    4).   ดานผลที่ไดรับจากการใหบริการ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกีย่วกับความพึงพอใจ 
2. ลักษณะงานกจิการนักศกึษา 
3. การใหบริการงานกิจการนักศึกษา 

3.1 จุดมุงหมายของงานกิจการนกัศึกษา 
3.2 ความหมายของการบริการ 
3.3 ความหมายคุณภาพของการบริการ 

4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

1.  หลักการ  แนวคิด ทฤษฎท่ีีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพงึพอใจ  
   ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอการเรียนรูและความสําเร็จ 
ของการศึกษาจะบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลเนื่องจากการไดรับการตอบสนองตอ
ความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่ผูเรียนประสงค 
   กูด (Good. 1973 : 320) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ
คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจตางๆ และทัศนคติท่ีบุคคลมีตอสิ่งท่ีทําอยู 
   สุวัฒนา ใบเจริญ (2540:27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้นๆ 
เม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปญญาเพ่ือกระทําในส่ิงนั้นๆ 
   ทรงสมร  ครูเลิศ (2543:12) กลาววา ความพึงพอใจเปนเร่ืองเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกและทัศนคติ
ของแตละบุคคล อันเนื่องมาจากส่ิงเราและแรงจูงใจ  ซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมวารูสึกชอบ รูสึกพอใจ  
และมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้นๆ 
   ประภาส  เกตุแกว (2546:12) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษยท่ีเกี่ยวของกับ
อารมณ จากการไดรับการตอบสนองความตองการ ซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรม โดยสังเกตไดจากสายตา 
คําพูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม 
   กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ พอใจและประทับใจ จากการไดรับการ
ตอบสนอง ตามความตองการและมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จ หรือประทับใจของบุคคลตอส่ิงใด ส่ิงหนึ่งท่ี
ไดรับ โดยส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ บุคคลทุกคนมีความตองการหลาย
ส่ิงหลายอยาง และมีความตองการหลายระดับ ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ การ
จัดการเรียนรูใดๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนเกดิความพึงพอใจ การเรียนรูนั้นจะตองสนองตอความตองการของผูเรียน 
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ซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรม โดยสังเกตไดจากสายตา คําพูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับความตองการที่สงผลตอความพึงพอใจ ท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี ้
   ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ Maslow (Needs- Hierarchy Theory) เปนทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับ การ
ยอมรับอยางกวางขวาง โดยต้ังอยูบนสมมติฐานเกีย่วกับพฤติกรรมของมนุษยดังนี้ (Maslow. 1970:69-80)  
   1. ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 

1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ันตอนความสําคัญ โดยเร่ิมระดับ 
ความตองการขั้นสูงสุด 

1.2  มนุษยมีความตองการอยูเสมอ เม่ือมีความตองการอยางหนึ่ง ไดรับการตอบ 
สนองแลวก็มีส่ิงใหมเขามาแทนท่ี 
  1.3 เม่ือความตองการในระดบัหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใจใหเกิด 
พฤติกรรมตอส่ิงนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทนท่ี และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 
  1.4 ความตองการท่ีเกิดข้ึน อาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือความตองการอยาง
หนึ่งยังไมหมดส้ินไป ก็จะมีความตองการอีกอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา 
   2. ลําดับข้ันความตองการของมนุษย มี 5 ระดับ ไดแก 
  2.1 ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย เปนความตองการเบ้ืองตนเพื่อความอยูรอดของ
ชีวิต เชน ความตองการ อาหาร น้ํา อากาศ เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ท่ีอยูอาศัย และความตองการทางเพศ 
ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการท้ังหมดของคนยังไมได
รับการตอบสนอง 
  2.2 ความตองการความม่ันคง ปลอดภัย เปนความรูสึกท่ีตองการความมั่นคง ปลอดภยัใน
ปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 
  2.3 ความตองการทางสังคม ตองการท่ีจะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม 
ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 
  2.4 ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองหรือมีช่ือเสียง เปนความตองการระดับสูง 
ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู ความสามารถ ความเปนอิสรภาพเสรี และ
การเปนที่ยอมรับนับถือของคนท้ังหลาย 
  2.5 ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการระดบัสูงของมนุษย
สวนมากจะเปนการนึกอยากจะเปน อยากจะได ตามความคิดเห็นของตัวเอง แตไมสามารถแสวงหาได 
   ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีแรงจงูใจซ่ึงเปนทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีนักการศึกษา
และนักวิจยัท่ัวไปนํามาอธิบายประกอบการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ สาระสําคัญของทฤษฎีแรงจูงใจ พอสรุป
ไดวา แรงจูงใจเปนกระบวนการของพฤติกรรมท่ีเกิดจากความตองการ (need) ทําใหเกิดแรงขับ (drive) ท่ีจะ
สนองความตองการนําไปสูเปาหมาย (goals) 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการพื้นฐานของแรงจูงใจ 
 
ทฤษฎีความพงึพอใจ 
  เชลล (Shell.1975 : 252-268)  ไดกลาวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสองแบบของ
มนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําให
เกิดความสุข  ความสุขนี้เปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีระบบ
ยอนกลับ ความสุขท่ีสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวา
ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ  
  มาสโลว (สุวัฒน วัฒนวงศ. 2547:172 – 173 ; อางอิงจาก Abraham H. Maslow ,1943) เปน
นักจิตวิทยาทีไ่ดนําเสนอทฤษฎีเกีย่วกับแรงจูงใจของมนุษย โดยเสนอแนวความคิดท่ีวาการจูงใจของมนุษยจะ
เปนไปตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ ลําดับข้ันตอนความตองการนี้เรียกวา (Hierarchy of Needs) ซ่ึง
สามารถจัดแบงความตองการของมนุษยออกได 5 ข้ัน ตอน ดังนี ้
  ข้ันท่ี 1 ความตองการทางดานรางกายและสรีรวิทยา ( Bodily Needs or Physiological Needs) เปน
ความตองการที่มาสโลวและนักจิตวิทยา เห็นวาเปนความตองการระดบัแรกสุด  ไดแก  อาหาร นําเพื่อบรรเทา
ความหวิ ความตองการทางเพศ การพักผอนนอนหลับการไดหยอนใจ 
  ข้ันท่ี 2 ความตองการดานความปลอดภยั (Safety Needs) จะเกิดข้ึน เม่ือความตองการข้ันที่ 1 ไดรับ
การตอบสนองแลว มนุษยกจ็ะแสวงหาความม่ันคง การปองกันภยัอันตรายตาง ๆ ถาหากไมไดรับการ
สนองตอบ คนเราอาจหาทางหลบหนีไปจากสภาพนัน้ ๆ ก็ได 
  ข้ันท่ี 3 ความตองการความรูและการเขาเปนสมาชิกในกลุม ( Love and Belonging Needs) เพราะวา
ตองการไดรับความอบอุน การยอมรับจากสมาชิกหรือเพ่ือน ในกลุม ตองการทราบวาตนเองมีฐานะอยางไรใน
กลุมนั้น 

              ข้ันท่ี 4 ความตองการไดรับการยกยองในดานความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ (Self – Esteem Needs)   
ซ่ึงหมายถึงลักษณะท่ีเกีย่วของกับการไดรับความเคารพ ความเช่ือม่ันอ่ืน ๆ ทําใหเกดิความรูสึกอิสระมีเสรีภาพ 
และความมีช่ือเสียงในดานตาง ๆ 

  ข้ันท่ี 5 ตองการไดกระทําตามความสามารถท่ีเปนจริง (Self –actualization) เปนข้ันสุดทายของความ
ตองการและเปนความตองการสูงสุดของบุคคล เพื่อแสดงถึงส่ิงท่ีเขามีความสามารถและศักยภาพที่จะกระทํา
ได 
   วอลเลอรสไตล ( ประภาส เกตุแกว 2546 :11 ; อางอิงจาก Wallerstein. 1995 : 27) ใหความหมายของ
ความพึงพอใจวา เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและอธิบายวาความพึงพอใจเปน
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กระบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนแตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกต
พฤติกรรมของคนเทานั้น การท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจยัและองคประกอบท่ีเปนสาเหตุ
แหงความพอใจข้ึน 

   เกษมศักดิ ์วิชิตะกุล ( 2545 : 13 ) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกชอบความรูสึกพอใจ 
หรือมีทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแลว ไดรับผลตอบสนองท่ีตองการจึงทําใหเกิดความพึง
พอใจข้ึน นั่นเอง 

   เชลล่ี (วงเดือน ผองแผว 2545 : 12 ; อางอิงจาก Shelly. 1975) ไดศึกษาแนวคิดเกีย่วกับความพึงพอใจ 
สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ 
ความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกที่เม่ือเกดิข้ึน แลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนั้น เปนความรูสึกที่แตกตาง
จากความรูทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีมีระบบยอนกลับ และความสุขน้ี  สามารถทําใหเกิด
ความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึน ไดอีกดังนัน้ จะเห็นไดวา ความสุขเปนความรูสึกท่ีสลับซับซอน และ
ความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ 

   ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบ
ความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้ รียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงใจจะเกดิข้ึนเม่ือระบบความพึง
พอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 

   ส่ิงท่ีทําใหเกดิความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักไดแก ทรัพยากร หรือส่ิงเรา การวิเคราะหระบบความ
พึงพอใจ คือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเราแบบใดเปนส่ิงท่ีตองการที่จะทําใหเกดิความพึงพอใจและ
ความสุขแกมนุษย ความพอใจจะเกิดข้ึน ไดมากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทกุอยางจําเปนท่ีการครบถวน 

  วอลแมน (วภิา นาคนิมิตรุง. 2544 ; อางอิงจาก Wolman. 1973 : 283)  กลาววาความพงึพอใจตามคํา
จํากัดความของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรมศาสตร หมายถึง เปนสภาพความรูสึกของบุคคลท่ีมีความสุข 
ความอ่ิมเอมใจเม่ือความตองการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง 
 
2.   ลักษณะงานกิจการนักศึกษา 
                   ลักษณะงานกิจการนักศึกษาและสามารถมีการเปล่ียนแปลงไปไดตามพายุผันผวนทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม อิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมและสวนประกอบยอยอ่ืนๆท้ังภายนอกและภายในระบบสถาบัน 
ประวัติเกาๆ ในการจัดการกิจการนักศึกษาท้ังของประเทศไทยเราและของตางประเทศสามารถเปนเคร่ือง
ยืนยันหรือพิสูจนเร่ืองเหลานี้ไดเปนอยางดี ในปจจุบันโครงสรางแบบหนึ่งท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปของ
ลักษณะงานกิจการนักศึกษา คือ กิจกรรมนักศึกษา เปนกิจกรรมในเชิงสรางสรรคท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา
โดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเปนผูดูแลรับผิดชอบ รัฐบาลมีจุดมุงหมายอยาง
ชัดแจงในการใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานกิจการนักศึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา  โดยยกตัวอยาง  เชน  
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2522 มีใหไวดังนี้  “ขอสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในฐานะเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะ
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สงเสริมประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ สงเสริมพลานามัย ปลูกฝงคุณธรรมและพัฒนาบุคลกิภาพอันพึง
ประสงคของนิสิตนักศึกษา  เพื่อใหเปนบัณฑิตท่ีมีความเจริญงอกงามท้ังดานสติปญญา รางกาย และจิตใจ” 
                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถือเปนภาระหนาท่ี สําคัญยิ่งท่ีจะตองปฏิบัตติามภารกิจหลักของ 
สถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ ซ่ึงระบุไวในพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2522 ไดแก การ
สอน การวิจยั การบริการสังคม และ การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ ดวยความมุงม่ันใสใจพยายามทุก
วิถีทางในการปฏิบัติภาระสําคัญท้ัง 4 ประการนี ้ใหประสบความสําเร็จ นั่นคือ 
                - ไดบัณฑิตท่ีถึงพรอมดวยคุณภาพและคุณธรรม 
                -  สถาบันและ สังคมไดใชประโยชนจากการทาํวิจยั และจากงานวิจยัท่ีหลากหลาย 
                -  ชุมชนไดรับบริการจากมหาวทิยาลัย ท้ังเชิงวิชาการและการดําเนินชีวิต 
                -  มหาวิทยาลัยไดดูแลสงเสริมสนับสนุนแนวคิดและกจิกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อยางดียิ่ง และสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยดําเนนิงานดวยวิธีปฏิบัติงานท่ีเปนระบบตรวจสอบได ไดผลจริง
เปนท่ีประจักษ จึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ท้ัง
ระบบ ทุกคณะวิชาและทุกหนวยงาน ในสวนของการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีถึงพรอมดวยคุณภาพ
และคุณธรรม แตละหลักสูตรซ่ึงตางก็มีวัตถุประสงค โดยเฉพาะของสาขาวิชาแลว จะตองมีวัตถุประสงค
รวมกัน ใหนกัศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณแนวทางเดียวกนัเพื่อจะสรางคุณสมบัติ    อันพึงประสงค
สําคัญคือ 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพืน้ฐานท่ัวไปอยางกวางขวาง มีความเขาใจตนเอง ผูอ่ืน และ สังคม รูจัก
พัฒนาตนเองใหสามารถรับผิดชอบภาระหนาท่ีท้ังในปจจุบันและอนาคต ดํารงตนอยูใน สังคมได
อยางมีคุณภาพและคุณธรรม  

5. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถเฉพาะทาง ไดฝกปฏิบัติงานวิเคราะหวจิัย จะไดนําความรู 
แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคตางๆ ไปปรับใชไดในอาชพีตาม ภาวะเศรษฐกิจและ สังคมอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใชในการศึกษา ตอระดับสูงข้ึนไป หรือใน สาขาวิชาท่ี
เกี่ยวเนื่องกันท้ังในประเทศและตางประเทศ  

6. เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความคิดวิเคราะหอยาง เปนระบบ มีแนวปฏิบัติท่ีถูกตองในการศึกษา
คนควาวจิัย รูจกัวางแผน  

ปณิธานของสถาบัน  
              สถาบันจะผลิตบัณฑิตโดยมุงเนนใหบัณฑิต : บัณฑิตตองถึงพรอมท้ังคุณธรรมและคุณวุฒิ  และจะ
ดําเนินการและจะเสริมความใฝรู ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและใหทัศนคติท่ีถูกตองแกนักศึกษาสามารถ
ประยุกตใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติโดยใชความรูในศาสตรท่ีเรียนมาอยางเต็มท่ี การผลิต
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บัณฑิตตองสามารถตองสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยท่ีเปนสวนรวม 
บัณฑิตทุกคนควรมีความรูความสามารถเพ่ือแกปญหาพื้นฐาน 
              ความท่ีนับวาสําคัญยิ่ง คือ ความรูเพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม อันไดแก ความรูรอบตัวและ
เช่ียวชาญ สวนคุณธรรมท่ีผูเรียนรูพึงมีและสถาบันนับถือวาเปนหนาท่ีจะตองปลูกฝง คือ ความรูจักตนเอง ใฝ
รูอยูเสมอ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรครอบคอบ ไตรตรองหาเหตุผล รับผิดชอบ เห็นการณไกล มีศีลธรรม และ
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

ปณิธานสํานักกิจการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย)                                                                                                       
“ มุงม่ันเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาดวยกิจกรรม เพื่อนําไปสูบัณฑิตท่ีพึงประสงค ” 

วิสัยทัศนสํานกักิจการนักศึกษา                                                                                                                                                   
“สํานักกิจการนักศึกษาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  โดยเนนการบริการท่ีเปนเลิศ  และใชกิจกรรมเปน
กระบวนการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหครบทุกดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารวม
ไปถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตของนกัศึกษาอยางมีความสุขเพื่อนาํไปสูบัณฑิตท่ีพึงประสงค” 

พันธกิจสํานักกิจการนักศึกษา                                                                                                                                                     
1.  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานกัศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.  พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูมีสวนไดสวนเสีย  
3.  สรางความเขมแข็งของงานสหกิจศึกษา  การฝกงาน  และการมีงานทําของบัณฑิต 
4.  เสริมสรางบุคลิกภาพและความคิดในการดําเนินชีวิตแบบไทยและสรางจิตสํานึกรักทองถ่ินใหแก
นักศึกษา 
5.  จัดบริการตางๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวตินักศึกษาใหเรียนอยางมีความสุข  และสนุกกบัการทํา
กิจกรรม  สรุปไดวา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีจดุมุงหมายท่ีเปนหลัก  คือ  การมุงเนนผลิตบัณฑิต
ใหถึงพรอมท้ังคุณธรรมและคุณวุฒิ   

  
หนวยงานตางๆ ฝายกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีดงันี ้

1. เลขานุการ 
2. ฝายทุนการศึกษา 
3. แผนกกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
4. แผนกวินยัและสวัสดิการนกัศึกษา 
5. แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
6. แผนกกจิกรรมกีฬา 
7. แผนกบริการกฬีา 

DPU



 
 

  

8. ศูนยอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
9. ศูนยสันตวิิธี  

 
3.  การใหบริการงานกิจการนักศึกษา 
 3.1  จุดมุงหมายของงานกิจการนักศึกษา 
   ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในสถาบันการศึกษาปจจุบันมีบุคคลแตเพียงสวนนอยท่ีมี
โอกาสเขามาไดใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา งานกจิการนักศึกษาเปนงานของสถาบันการศึกษาท่ีจะยึดม่ันตาม
ปณิธานเพื่อจดุมุงหมายโดยตรงตอตัวนักศึกษา จดุมุงหมายของงานกจิการนักศกึษามองในวงกวางๆ จะ
นําไปสูลักษณะดังตอไปนี ้
   พัฒนาการอยางสมบูรณของนักศึกษาในดานวุฒภิาวะ (Total Intellectual Development) โดยจัดใหมี 
  -  การเสริมประสบการณในวิชาการและอาชีพ 
  -  พัฒนาใหมีความเปนปญญาชน คือ คิดเปน เรียนเปน เขียนเปน รูเหตุรูผล และสามารถ
แกปญหาได 
  พัฒนาการอยางสมบูรณดานบุคลิกภาพ คุณธรรม และสังคมสมัพนัธ (Personal, Moral and Social 
Maturity Development)  โดยจัดใหมีพัฒนาการเพ่ือ 
  -  การเติบโตข้ึนอยางเต็มท่ีตามเอกัตภาพของแตละบุคคล 
  -  การมีความเปนมนุษย (มนุษยดีกวาคน)  มีคุณธรรม 
  -  การมีมนุษยสัมพันธ สามารถเขาสังคมไดและสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางไมเกดิ
ปญหาและอยางมีความสุข 
  -  การมีความคิดริเร่ิม 
 พัฒนาการดานจิตสํานึกและการทําประโยชนตอสังคม (Development of Social Conscience and  
Contribution to Society)  โดยพยายามทําใหนักศึกษา 
  -  เกิดความเคารพในความเปนคน ของสมาชิกทุกคนของสังคม ตองอยูดวยความเขาใจ
  -  ซาบซ้ึงในความสําคัญของสังคมตอปจเจกบุคคล 
  -  เปนคุณคาของการทําประโยชนตอสังคม 
  สรุปแลวงานของกิจการนกัศึกษาก็เพื่อพัฒนาการสมบูรณของนักศึกษาท้ังในดานวุฒปิญญา 
พลานามัย จิตใจดานคุณธรรมและดานสังคม 
 
 3.2.   ความหมายของการบริการ 
   การบริการ หมายถึง ปฏิบัติรับใช ให ความสะดวกตาง ๆ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2525) 
กลยุทธสําคัญของการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถกําหนดอํานาจตอรองในการแขงขันทางธุรกิจ
ปจจุบัน ข้ึนอยูกับคุณภาพของการบริการ หากธุรกิจใดสามารถสรางความแตกตางของกิจการบริการ โดย
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เขาถึงความตองการของลูกคาและเสนอบริการท่ีตรงกับความคาดหวังในแตละฉากเหตุการณของวงจรแหง
การใหบริการที่ลูกคาเห็นวาสําคัญ ลูกคายอมเกิดความรูสึกพึงพอใจและประทับใจในการบริการดังกลาว อัน
เปนแรงจูงใจใหกลับมาใชบริการนั้นอีกในโอกาสตอ ๆ ไป ธุรกิจก็ยอมประสบความสําเร็จและเจริญกาวหนา 
เพราะมีลูกคาประจําหมุนเวียนมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ การท่ีธุรกิจจะดําเนินการบริการไดอยางราบร่ืนและ
ใหบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขันได องคการบริการจําเปนตองตระหนักถึงการเสริมสรางคุณภาพของการบริการ
อยางจริงจังและสรางสรรค โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ เกณฑ
การเลือกใชบริการของผูรับบริการ เกณฑการพิจารณาคุณภาพของการบริการ และแนวทางการเสริมสราง
คุณภาพของการบริการ ( มสธ. 2539 : 55 ) 

    ศิริวรรณ เสรีรัตน ( 2541: 344) กลาววา การบริการ (service)  เปนกิจกรรมผลประโยชน หรือความ
พึงพอใจท่ีสนองความตองการแกลูกคา 

    ดนัย เทียนพุฒ ( 2543 : 11) กลาววา การบริการ หมายถึง การใหท้ังรูปธรรมและนามธรรมในเชิง
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และดวยอัธยาศัยเปนพื้นฐาน ซ่ึงจะสามารถพิจารณาการใหไดใน 3 ลักษณะ
ดวยกัน คือ 1) ใหดวยความเต็มใจ 2) ใหดวยความโกรธ 3) ใหดวยเหตุผลซ่ึงส่ิงท่ีลูกคาตองการก็คือการใหดวย
เหตุดวยผลและการใหบริการที่ดีจะตองมีความเขาใจในพฤติกรรมมนุษย โดยยึดถือความพอใจความตองการ
ของผูรับบริการ (ลูกคา) เปนหลัก โดยผูใหบริการจะตองมีความพรอมทัง ดานรางกาย จิตใจ ไหวพริบและ
ปฏิภาณอยูตลอดเวลา 

    คอตเลอร ฟลลิป (Kotler Philip, 2546 : 575) กลาววา การบริการ (service) หมายถึง  การกระทําหรือ
การปฏิบัติซ่ึงฝายหนึ่งนําเสนอตออีกผานหน่ึงเปนส่ิงท่ีไมมีรูปลักษณหรือตัวตนจึงไมมีการโอนกรรมสิทธ์ิการ
เปนเจาของในส่ิงใดๆ การผลิตบริการอาจผูกติดหรือไมผูกติดกับตัวสินคาก็ได 
    วิชัย ปติเจริญธรรม (2548 : 19)  ท่ีกลาววา หัวใจของการบริการท่ีเปนเลิศ มิใชสักแตเพยีงบริการให
เสร็จ ๆ ทันเวลาเทานั้น แตหัวใจของการบริการอยูคง “คุณคา” ท่ีคุณสงมอบตอผูอ่ืนผูรับบริการจะรูสึกวาคุณมี
หัวใจของการบริการก็ตอเม่ือ เขารูสึกวาคุณตอบสนองเขาอยางถูกตองเขาใจในมุมมองของเขา ปฏิบัติตอเขา
อยางเปนคนพเิศษ 

 
    3.3  ความหมายคุณภาพของการบริการ 
      ศิริวรรณ เสรีรัตน ( 2538 :145-146) กลาววา คุณภาพในการใหบริการ (service quality) เปนส่ิง
สําคัญส่ิงหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการท่ีเหนือกวาคู
แขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามลูกคาคาดหวงัไว ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการท่ี
ลูกคาตองการ จะไดจากประสบการณในอดีต จากการพดูปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการ
ลูกคาจะพอใจถาเขาไดรับในส่ิงท่ีตองการ (what)  เม่ือเขามีความตองการ (when)  ณ สถานท่ีท่ีเขาตองการ 
(where) ในรูปแบบท่ีตองการ (how) นักการตลาดก็ตามลูกคาจะใชเกณฑตอไปนี้พจิารณาถึงคุณภาพของการ
ใหบริการ 
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    3.3.1  การเขาถึงลูกคา (access) บริการท่ีใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวก ในดานเวลา สถานท่ี
แกลูกคา คือ ไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถการเขาถึงลูกคา 

    3.3.2  การติดตอส่ังการ (communication) มีการอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาท่ีลูกคาเขาใจงาย 

    3.3.3  ความสามารถ (competence) บุคลากรท่ีใหบริการตองมีความชํานาญ และมีความรู
ความสามารถในงาน 

    3.3.4  ความมีน้ําใจ (courtesy) บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธเปนท่ีนาเช่ือถือ  มีความเปนกันเอง  มี
วิจารณญาณ 

    3.3.5  ความนาเช่ือถือ (credibility) บริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเช่ือม่ันและความ
ไววางใจในบริการ โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแกลูกคา 

    3.3.6  ความไววางใจ (reliability) บริการท่ีใหแกลูกคาตองมีความสมํ่าเสมอและถูกตอง 

    3.3.7  การตอบสนองลูกคา (responsiveness) พนักงานจะตองใหบริการและแกปญหาแกลูกคาอยาง
รวดเร็วตามท่ีลูกคาตองการ 

    3.3.8  ความปลอดภัย (security) บริการท่ีใหตองปราศจากอันตราย ความเส่ียง 

    3.3.9  การสรางบริการท่ีเปนท่ีรูจัก (tangible) บริการท่ีลูกคาไดรับจะทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึง
คุณภาพของบริการดังกลาวได 
    3.3.10  การเขาใจและรูจักลูกคา (understanding/knowing customer) พนักงานตองพยายามเขาใจถึง
ความตองการของลูกคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการดงักลาว 

    ดนัย  เทียนพุฒ ( 2544 : 26 ) กลาววา คุณภาพบริการ หมายถึง กระบวนการใหไดมาซ่ึงสินคา 
ผลิตภัณฑหรือ บริการ ท่ีไมมีขอผิดพลาดหรือบกพรองเกิดข้ึนเลยอีกท้ังยังเปนสวนสรางความพึงพอใจใหเกดิ
ข้ึนกับลูกคา 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543: 234)  คุณภาพบริการ หมายถึง คุณสมบัติคุณลักษณะท้ังท่ี
จับตองไดและจับตองไมไดของการท่ีผูรับบริการ (ลูกคา) รับรูวามีความโดดเดนตรงหรือเกินกวาความ
คาดหวังเปนท่ีนาประทับใจ จากการที่ผูรับบริการไดจายเงินแลกเปล่ียนสัมผัส มีประสบการณ ทดลองใช   
เปนตน 

 
4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                สมหมาย  เปยถนอม  (2551). ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการไดรับการ
บริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  งานบริการดานกิจการนักศึกษา  ไดแกทุนการศึกษา  การจัดกิจกรรม
ตางๆ  การจัดการแขงขันกฬีา  การบริการดานอาคารสถานท่ี  ไดแก  การใชหองเรียน หองน้ํา สนามกีฬา  
พบวา  นกัศึกษามีความพึงพอใจในงานบริการดานกจิการนักศึกษา  อยูในระดับปานกลาง    
             กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2550). ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง  ความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงาน กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม   พบวา  ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานกอง
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กิจการนกัศึกษา จําแนกตามหนวยงานดังนี้ งานหอพกั มีความพึงพอใจในระดับมาก งานกิจกรรมนักศึกษา มี
ความพึงพอใจในระดับมาก งานวินยัและพฒันานักศึกษา ความพึงพอใจในระดับมาก งานบริการและ
สวัสดิการ ความพึงพอใจในระดับมาก งานแนะแนวและจัดหางาน ความพึงพอใจในระดับปานกลาง งานกีฬา
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง งานธุรการ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
               กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2551). ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง  ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของกองกจิการนักศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ผูใชบริการมีความพึง
พอใจในทุกหนวยงานกองกจิการนักศกึษาในระดบัปานกลางในทุกหนวยงาน 
               สํานักกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเชียงราย (2551).  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความ
พึงพอใจในการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจในการใหบริการของฝายกิจการนักศึกษา มีความพงึพอใจใน
ภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยูระดบั 5.49 จากคะแนนเต็ม 10  
               ปนัดดา  ศรีธนสาร (2551).  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  การประเมินสภาพและความตองการรับบริการ
ดานกิจการนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 6 ดาน  คือ  ดาน
สวัสดิการนักศึกษา  ดานบริการสุขภาพ  ดานการใหคําปรึกษา  ดานวินยัและพฒันานกัศึกษา  ดานกจิกรรม
นักศึกษาและดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อยูในระดับมากข้ึนไป  พบวา  นกัศึกษามีความตองการรับ
บริการดานกจิการนักศึกษา  ในภาพรวมท้ัง 6 ดาน ต่ํากวาเกณฑการประเมินในทุกดาน แสดงใหเห็นวา
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดานกจิการนักศึกษาในแตละดานเพิ่มมากข้ึน 
                โสภณ  อรุณรัตน (2542).  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  สภาพปญหาและความตองการในการ
ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวา   
               1.  สภาพการดําเนนิงานกิจกรรมนักศึกษา มีความพึงพอใจการดําเนินงานกจิกรรมนักศึกษาระดับ
คณะฯโดยรวมและในสวนของวิชาเอกอยูในระดับปานกลาง  นอกจากน้ันพบวานกัศึกษารับรูเกีย่วกับการ
ดําเนินงานในทุกสวน คือ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ชมรม กีฬา คณะกรรมการช้ันป คณะกรรมการ
วิชาเอก ในระดับนอยท้ังหมด 
               2. ปญหาในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาท่ีพบบอย คือ นักศึกษามีความไมเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองคกร บทบาทหนาท่ี ท้ังสวนท่ีเปนคณะกรรมการและไมเปนคณะกรรมการ ขาดงบประมาณ 
ขาดความรวมมือจากเพื่อนนกัศึกษาขาดการสนับสนุนจากหลายฝาย วันเวลาวางของนักศึกษาไมตรงกัน กลุม
ทํางานมีจํานวนนอย ท่ีทํางานสกปรก บางชมรมไมมีสถานท่ี การดําเนนิงานอยูในระบบราชการมากเกินไป 
และนักศึกษาขาดประสบการณในการทํางาน 
               3. ความตองการในการดําเนินงานกิจกรรม นกัศึกษาอยากใหมีผูนําท่ีมีความเสียสละ คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร และชมรม ควรมาจากหลายวิชาเอก การจัดกิจกรรมควรมีการวางแผน   
ใหมีการจดักจิกรรมท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ใหมีปฏิทินการปฏิบัติงาน เพิ่มการประชาสัมพันธใหกวางขวาง 
จัดทํารายงานการดําเนนิการอยางเปดเผยประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน มีอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเอาใจใส และ
สามารถชวยเหลือใหคําแนะนํา อยากใหมีชมรมมากข้ึนกวาเดิมเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเปนสมาชิก
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ตามความถนัดและความสนใจมากย่ิงข้ึน และนอกจากน้ันอยากใหชมรม มีสถานท่ี ท่ีสะอาด นาอยู มีส่ิง
อํานวยความสะดวกบางตามสมควร   
               มาลี  ตั้งชลทิพย (2539). ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารลักษณะของงานบริการ
คือ งานบริการเปนงานท่ีไมมีตัวสินคา ไมมีผลผลิต ส่ิงท่ีผูใชบริการจะไดก็คือ ความพึงพอใจ ความรูสึกคุม
คาท่ีไดมาใชบริการ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเปนส่ิงสําคัญมาก 
               สรุปไดวา  ความพงึพอใจของนกัศึกษาในการรับบริการในฝายกิจการนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 
ซ่ึงมีหนวยงานตางๆ หลายหนวยงานท่ีใหบริการ ลักษณะงานการใหบริการจะแตกตางกันออกไป  ดังนั้น
นักศึกษาจึงใหความพึงพอใจในการใหบริการในหนวยงานกิจการนักศึกษาท่ีแตกตางกันในระดับปานกลาง
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้  เปนการศึกษาความพงึพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตองาน
การใหบริการดานกิจการนักศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2553  เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 
Research)  โดยผูวิจยัดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1.1 ประชากร 
              ประชากรที่ใชศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง ระดับปริญญาตรี            
ช้ันปท่ี 1- 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553  จํานวน 16,000 คน  
ประกอบดวย  คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชี คณะนิเทศศาสตร คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะนิตศิาสตร  คณะเศรษศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ   

       1.2  กลุมตัวอยาง 
                           กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1- 4  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใน
คณะวิชา บริหารธุรกิจ การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ศิลปกรรม
ศาสตร นิติศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  และหลักสูตรนานาชาติ ท่ีกําลัง
ศึกษาอยูใน   ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2553 จํานวน 370 คน โดยใชสูตรของ Taro Yamane  ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95 %   โดยใชวิธีการตารางเลขสุม  มีข้ันตอน  ดังนี้ 
  1.  จําแนกรายชื่อนักศึกษาตามคณะวิชาท่ีสังกัด 10  คณะ  
  2.  จําแนกรายชื่อนักศึกษาตามช้ันป (ช้ันปท่ี 1 - 4) 

               3.  สุมนักศึกษาแตละคณะวิชา แตละช้ันป โดยใชสุมตัวเลขแบบไมเฉพาะเจาะจง  ไดจํานวน
นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางรวมท้ังส้ิน 370 คน  
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ตาราง 1  (การสุมตัวอยาง) 
ข้ันท่ี 1    จําแนกรายช่ือนกัศึกษาตามคณะตาง ๆ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2553 วิธีการสุมแบบ         
ไมเฉพาะเจาะจงโดยใชสูตรของ Taro Yamane  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % จากจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
ท้ังหมด จํานวนท้ังส้ิน 16,000 คน สุมเลือกมาจํานวน 370 คน ดังนี ้
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
1. คณะบริหารธุรกิจ 77 
2. คณะการบัญชี 67 
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 58 
4. คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 51 
5. คณะนิเทศศาสตร 27 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร 27 
7. คณะนิติศาสตร 23 
8. คณะวิศวกรรรมศาสตร 14 
9. คณะเศรษฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 13 
10. วิทยาลัยนานาชาติ 10 

     รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน        370  คน 
 
 
2.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจยัในคร้ังนีเ้ปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ท่ีมีตองานใหบริการดาน
กิจการนกัศึกษา  แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานดานกจิการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ในดานตางๆ รวม 4 ดาน ไดแก 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ จาํนวน 3 ขอ 
2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ  จาํนวน 3 ขอ 
3. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  จาํนวน 3 ขอ 
4. ดานผลท่ีไดรับจากการใหบริการ  จํานวน 3 ขอ 
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                ลักษณะแบบสอบถามเปนชนดิมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating  Scale)  ตามแบบของ
ลิเคอรท (Likert) 
 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนกัศึกษา 
 
3.  วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ท่ีมีตอการใหบริการ
งานกิจการนักศึกษา มีข้ันตอน ดังนี ้ 
 1. ศึกษา คาควาเอกสารจากตําราและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 2. รวบรวมเนือ้หาสาระท่ีศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ประมวลเพ่ือกาํหนดขอบเขตในการสรางขอ
คําถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคในการศกึษาวจิัย 
 3. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวจิัย 
 4. ดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอการบริการงานกิจการนกัศึกษาใน
หนวยงานตางๆ ท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญทางดานกจิการนักศึกษา จํานวน 3 ทาน เพือ่พิจารณาความเท่ียงตรง
ตลอดจนความถูกตองและความเหมาะสมของเน้ือหา   
 8. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ปรับปรุงแกไข  
แลวจึงนําไปทดลองใช (Try out) กับนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

แลวนําแบบทดสอบท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดยไดหาคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.92 

 10. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลว นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 
4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  โดยดําเนินการตามข้ันตอนดงัตอไปนี ้ คือ 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือจากฝายกิจการนักศึกษา เพื่อขอความรวมมือไปยังคณะตาง ๆ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในแผนก 
ตาง ๆ 

2. ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาดวยตัวเอง ไดประสานงานไปยังคณะตางๆ         
โดยไดรวบรวมเก็บขอมูลแบบสอบถาม รวมจํานวนท้ังส้ิน 370 ฉบับ จากทุกคณะ คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
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5.  การวิเคราะหขอมูล                   
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ และไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ จํานวน 370 
ฉบับ 
           2.  ผูวิจยันําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษามาตรวจใหคะแนนแต
ละหนวยงานการใหบริการในดานตางๆ โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี ้
   พึงพอใจมากท่ีสุด มีคาเทากับ 5  คะแนน 
   พึงพอใจมาก  มีคาเทากับ 4  คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง มีคาเทากับ 3  คะแนน 
   พึงพอใจนอย  มีคาเทากับ 2  คะแนน 
   พึงพอใจนอยท่ีสุด ทีคาเทากับ 1  คะแนน 

3. วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบความมุงหมายการวิจัยขอ 1 โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย (X)  และคา     
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนกัศึกษาในแผนกตางๆ          
โดยใชเกณฑพิจารณาดังนี ้

ชวงคะแนน  ระดับความพึงพอใจการใหบริการงานฝายกิจการนกัศึกษาในหนวยงานตาง ๆ 4 ดาน 
    4.50 – 5.00    พึงพอใจมากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 
    2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 
    1.50 – 2.49 พึงพอใจนอย 
    1.00 – 1.49 พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 4.  วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายการวิจัยขอ 2  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance)  ถาพบความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบรายคู        
โดยใชเชฟเฟ (Scheffe’) 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน  
  1.1  หาคารอยละ 
  1.2  หาคาเฉล่ีย ( X )  ใชสูตรดังนี ้

   Χ  =  Σx 
                                                     N 
  เม่ือ  Χ   แทน   คาเฉล่ีย                                                   

     Σx   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
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    N   แทน  จํานวนขอมูลกลุมตัวอยาง 
 2.  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   ใชสูตรดังนี้ 

   S.D  =   N√ΣΧ2 – (Σ×)2     

                                          N(N- 1) 
  เม่ือ  S.D  แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง     
            Σ×

 แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   Σ×

2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

       N  แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

  

 3.  วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  โดยใชสูตรดงันี้  
   F = MSB 
     MSW 
  เม่ือ   F แทน การแจกแจงแบบเอฟ 
   MSB      แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม 
   MSW     แทน      ความแปรปรวนภายในกลุม 
 

ถาพบความแตกตางจะทําการทดสอบรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe’) 
 

  CVd = √ (k-1) (F*) (MSw) (1/ni+nj) 
 เม่ือ F*         แทน คาเอฟท่ีเปดจากตาราง 
  MSw แทน คาเฉล่ียของผลรวมกําลังสองภายในกลุม 
  ni+nj แทน จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมท่ี i และ j ตามลําดับ 
  K แทน จํานวนกลุมตัวอยาง      (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2527 : 264) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
    การศึกษาวจิัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย               

ท่ีมีตองานบริการกิจการนักศึกษาในหนวยงานตาง ๆ รวม 4 ดาน ซ่ึงผูวิจัยจะนําเสนอผลของการวิจัย          
โดยภาพรวม ของหนวยงานตางๆ ในแตละคณะ ระดับช้ันป   
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 ผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของงานกิจการนักศึกษา 
 ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของงานกิจการนักศึกษา 
 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีนกัศึกษามีตอการใหบริการของงานกิจการ
นักศึกษา 
  

ผลการวิเคราะหขอมลู 

ตอนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลคาจาํนวนและหาคารอยละของกลุมตัวอยาง 
  การวิเคราะหตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ คณะ ช้ันป ผูวจิัย
ทําการวิเคราะหหาคารอยละ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 1.1 
 

ตาราง 1.1  แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย จําแนกตามเพศ   
 

ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพ จํานวนผูตอบ คิดเปน (รอยละ) 
1. เพศ 

 1.1  ชาย 

 1.2  หญิง 

 
155 
215 

 
41.9 
58.1 

รวม 370 100 

 
 จากการสํารวจ  พบวา  กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.1   
นักศึกษาเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.9   
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ตาราง 1.2 แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย จําแนกตามคณะ 
  
ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพ จํานวนผูตอบ คิดเปน (รอยละ) 

2. คณะ                                                             
2.1  บริหารธุรกิจ 

 2.2  เทคโนโลยี         
สารสนเทศ 
 2.3  การบัญชี 
 2.4  นิเทศศาสตร 
 2.5  ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 2.6  ศิลปกรรมศาสตร 
 2.7  นิติศาสตร 
 2.8  วิศวกรรมศาสตร 
 2.9  เศรษฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร 
 2.10  หลักสูตรนานาชาติ 

 
77 
58 
 

67 
30 
51 
 

27 
23 
14 
13 
 

10 

 
20.8 
15.7 

 
18.1 
8.1 

13.8 
 

7.3 
6.2 
3.8 
3.5 

 
2.7 

รวม 370 100 
  
 จากการสํารวจ พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเปน    
รอยละ 20.8  การบัญชี รอยละ 18.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 15.7  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รอยละ 
13.8  นิเทศศาสตร รอยละ 8.1 ศิลปกรรมศาสตร รอยละ 7.3  นิติศาสตร รอยละ 6.2 วิศวกรรมศาสตร รอยละ
3.8 เศรษฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร รอยละ 3.5 และหลักสูตรนานาชาติ รอยละ 2.7  ตามลําดับ 
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ตาราง 1.3 แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย จําแนกตามช้ันป 
  

ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ จํานวนผูตอบ คิดเปน (รอยละ) 

     ระดับชั้นป 
ช้ันปท่ี 1 
ช้ันปท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 
ช้ันปท่ี 4 

 

 
46 

147 
96 
81 

 

 
12.4 
39.7 
25.9 
21.9 

 
 

รวม 370 100 
 
 จากการสํารวจ  พบวา  กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 39.7   
ช้ันปท่ี 3 รอยละ 25.9  ช้ันปท่ี 4  รอยละ 21.9  และ ช้ันปท่ี 1 รอยละ 12.4  ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2  การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงาน 
ดานกิจการนักศึกษาแบงตามหนวยงาน 
 2.1  การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใชบริการงานดานกจิการนักศึกษา         
ในหนวยงานตาง ๆ  

 การวิเคราะหตอนน้ี ผูวิจัยนําคะแนนของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานดาน
กิจการนกัศึกษามาคํานวณหาคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยแบงตามหนวยงานตางๆ  ปรากฏผล              
ดังแสดงในตาราง 2.1 – 2.7 
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ตาราง 2.1   ฝายทุนการศึกษา   
                 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ท่ีมีตอการใหบริการงานในหนวยงาน โดยรวมเปนรายดาน  (N = 370) 
 
            
   

              ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ  

 

ระดับความพงึพอใจ 
 

    N    X  S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
      1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว           370 3.47 0.81 ปานกลาง 
     1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ 370 3.17 1.01 ปานกลาง 
      1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

370 3.22 0.93 ปานกลาง 

  2.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ     
       2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ 370 3.45 0.88 ปานกลาง 
       2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร  370 3.29 1.07 ปานกลาง 
       2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย         
ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

370 3.51 0.82 มาก 

3.  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     
      3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ 370 3.47 0.91 ปานกลาง 
      3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ 370 3.32 1.01 ปานกลาง 
      3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 370 3.60 0.85 มาก 
4.  ดานผลของการใหบริการ     
       4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  370 3.56 0.91 มาก 
       4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 370 3.65 0.86 มาก 
       4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม 370 3.62 0.94 มาก 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2.1  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการใน
หนวยงาน ฝายทุนการศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะช้ันป    
มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเปนสวนใหญ  ยกเวน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ขอ 2.3  มีความรู
ความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย มีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 3.51)  ดานสถานท่ีและส่ิง
อํานวยความสะดวก   ขอ 3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม มีความพึงพอใจในระดับดีมาก        
(X = 3.60)  ดานผลของการใหบริการ ขอ 4.1 ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(X = 3.56)  ขอ 4.2  ไดรับบริการที่คุมคาและเปนประโยชน มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  (X = 3.65)  ขอ 4.3  
ผลท่ีไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 3.62  ตามลําดับ) 
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ตาราง 2.2   แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา   
                   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงานในหนวยงาน โดยรวมเปนรายดาน (N = 370) 
 
            
   

              ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ  

 

ระดับความพงึพอใจ 
 

    N    X  S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
      1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว           370 3.58 0.96 มาก 

      1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ 370 3.41 0.97 ปานกลาง 

      1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

370 3.60 0.85 มาก 

  2.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ     

       2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ 370 3.54 0.82 มาก 

       2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร  370 3.51 0.88 มาก 

       2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    ให
คําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

370 3.56 0.89 มาก 

3.  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     

      3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ 370 3.49 0.67 ปานกลาง 

      3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ 370 3.52 0.87 มาก 

      3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 370 3.54 0.77 มาก 

4.  ดานผลของการใหบริการ     

       4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  370 3.67 0.97 มาก 

       4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 370 3.58 0.85 มาก 

       4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม 370 3.58 0.78 มาก 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2.2  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการใน
หนวยงาน แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยทุกคณะช้ันป มีความพึงพอใจในระดับมากเปนสวนใหญ  ยกเวน ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ใหบริการ ขอ 1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X = 3.41)  ดาน
สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก   ขอ 3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง  (X = 3.49)   
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ตาราง 2.3   แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูสูการปฏิบตัิ)   
                   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงานในหนวยงาน โดยรวมเปนรายดาน (N = 370) 
 
 
            
   

              ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ  

 

ระดับความพงึพอใจ 
 

    N    X  S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
      1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว           370 3.68 0.72 มาก 

     1.2   ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ 370 3.71 0.72 มาก 

      1.3   ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

370 3.89 0.84 มาก 

  2.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ     

       2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ 370 3.79 0.85 มาก 

       2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร  370 3.84 0.89 มาก 

       2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    ให
คําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

370 3.85 0.95 มาก 

3.  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     

      3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ 370 3.73 0.84 มาก 

      3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ 370 3.77 0.81 มาก 

      3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 370 3.85 0.91 มาก 

4.  ดานผลของการใหบริการ     

       4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  370 3.77 0.84 มาก 

       4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 370 3.74 0.83 มาก 

       4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม 370 3.74 0.88 มาก 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2.3  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการใน
หนวยงาน แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูสูการปฏิบัติ) โดยรวมและเปนรายดาน  พบวา  
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะช้ันป  มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดานและทุกขอ   
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ตาราง 2.4   แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
                   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงานในหนวยงาน โดยรวมเปนรายดาน  (N = 370) 
 
            
   

              ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ  

 

ระดับความพงึพอใจ 
 

    N    X  S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
      1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว           370 3.74 0.88 มาก 

     1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ 370 3.75 0.82 มาก 

      1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

370 3.74 0.76 มาก 

  2.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ     

       2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ 370 3.66 0.81 มาก 

       2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร  370 3.67 0.70 มาก 

       2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    ให
คําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

370 3.63 0.59 มาก 

3.  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     

      3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ 370 3.70 0.68 มาก 

      3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ 370 3.63 0.72 มาก 

      3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 370 3.62 0.76 มาก 

4.  ดานผลของการใหบริการ     

       4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  370 3.62 0.82 มาก 

       4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 370 3.72 0.71 มาก 

       4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม 370 3.69 0.81 มาก 

 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2.4  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการใน
หนวยงาน  แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยรวมและเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยทุกคณะช้ันป  มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดานและทุกขอ   
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ตาราง 2.5   แผนกกิจกรรมกีฬา   
                   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงานในหนวยงาน โดยรวมเปนรายดาน (N = 370) 
 
            
   

              ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ  

 

ระดับความพงึพอใจ 
 

    N    X  S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
      1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว           370 3.71 0.83 มาก 

     1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ 370 3.79 0.72 มาก 

      1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

370 3.79 0.66 มาก 

  2.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ     

       2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ 370 3.70 0.74 มาก 

       2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร  370 3.73 0.71 มาก 

       2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    ให
คําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

370 3.68 0.81 มาก 

3.  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     

      3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ 370 3.81 0.79 มาก 

      3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ 370 3.79 0.82 มาก 

      3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 370 3.63 0.72 มาก 

4.  ดานผลของการใหบริการ     

       4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  370 3.68 0.81 มาก 

       4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 370 3.85 0.78 มาก 

       4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม 370 3.75 0.78 มาก 

 
                 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2.5  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการใน
หนวยงาน  แผนกกจิกรรมกฬีา โดยรวมและเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะ
ช้ันป  มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดานและทุกขอ   
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ตาราง 2.6   แผนกบริการกีฬา   
                   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงานในหนวยงาน โดยรวมเปนรายดาน (N = 370) 
 
            
   

              ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ  

 

ระดับความพงึพอใจ 
 

    N    X  S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
      1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว           370 3.79 0.72 มาก 

     1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ 370 3.79 0.66 มาก 

      1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

370 3.70 0.74 มาก 

  2.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ     

       2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ 370 3.73 0.71 มาก 

       2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร  370 3.68 0.81 มาก 

       2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    ให
คําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

370 3.81 0.79 มาก 

3.  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     

      3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ 370 3.79 0.87 มาก 

      3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ 370 3.63 0.72 มาก 

      3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 370 3.53 0.82 มาก 

4.  ดานผลของการใหบริการ     

       4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  370 3.68 0.81 มาก 

       4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 370 3.85 0.78 มาก 

       4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม 370 3.75 0.78 มาก 

 
 

                 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2.6  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการใน
หนวยงาน  แผนกบริการกฬีา โดยรวมและเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยทุกคณะ  
ช้ันป  มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดานและทุกขอ   
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง 2.7   แผนกเลขานุการ   
                   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงานในหนวยงาน โดยรวมเปนรายดาน (N = 370) 
 
            
   

              ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ  

 

ระดับความพงึพอใจ 
 

    N    X  S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
      1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว           370 3.78 0.72 มาก 

     1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ 370 3.60 0.84 มาก 

      1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

370 3.51 0.80 มาก 

  2.  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ     

       2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ 370 3.63 0.75 มาก 

       2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร  370 3.87 0.85 มาก 

       2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    ให
คําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

370 3.79 0.71 มาก 

3.  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     

      3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ 370 3.61 0.78 มาก 

      3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ 370 3.59 0.71 มาก 

      3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 370 3.70 0.77 มาก 

4.  ดานผลของการใหบริการ     

       4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ  370 3.85 0.76 มาก 

       4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 370 3.74 0.72 มาก 

       4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม 370 3.68 0.72 มาก 

 
     ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 2.7  แสดงถึงความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอการใหบริการใน
หนวยงาน  แผนกเลขานุการ โดยรวมและเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยทุกคณะ   
ช้ันป  มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดานและทุกขอ   
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.8  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนกัศึกษา               
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม (N = 77) 
 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 

         
คณะบริหารธุรกิจ 

 

 N X S.D. ระดับความ  
 พึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนกัศึกษา 
1. ฝายทุนการศึกษา 

 2.    แผนกวนิยัและสวัสดิการศึกษา                          
3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
4.     แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
5.     แผนกกจิกรรมกีฬา 
6.     แผนกบริการกีฬา 

      7.     แผนกเลขานุการ 
                                รวม 
 

 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 

 
3.39 
3.29 
3.42 
3.43 
3.35 
3.42 
3.29 
3.37 

 
0.73 
0.57 
0.83 
0.51 
0.48 
0.40 
0.83 
0.76 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.8  แสดงถึงความพงึพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะบริหารธุรกิจทุกช้ันป       
โดยรวม  มีความพีงพอใจในการใหบริการในทุกหนวยงาน  ในระดับปานกลาง (X = 3.37)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.9  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา   
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม (N = 50) 
 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 

 
คณะเทคโนโลยีฯ 

 N X S.D. ระดับความ 
 พึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1. ฝายทุนการศึกษา 
 2.     แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
4.     แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
5.     แผนกกจิกรรมกีฬา 
6.     แผนกบริการกีฬา 

       7.     แผนกเลขานุการ 
                              รวม 
 

 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
3.28 
3.96 
3.98 
3.87 
3.93 
3.89 
3.29 
3.74 

 
0.65 
0.50. 
0.48 
0.38 
0.47 
0.60 
0.56 
0.70 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.9   แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกช้ันป       
โดยรวม มีความพีงพอใจในการใหบริการในทุกหนวยงาน ในระดับมาก  (X = 3.74)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.10  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรฯ ท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการนกัศึกษา          
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม (N = 51) 
 

  
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอการใหบริการ 
 

                คณะ 
        ศิลปศาสตรฯ 

 N X S.D. ระดับความ 
 พึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1. ฝายทุนการศึกษา 

    2.     แผนกวินัยและสวัสดิการศึกษา 
    3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.     แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.     แผนกกิจกรรมกฬีา 
    6.     แผนกบริการกีฬา 

           7.     แผนกเลขานุการ 
                               รวม 
 

 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
 

 
3.43 
3.47 
3.82 
3.81 
3.85 
3.82 
3.49 
3.67 

 
0.85 
0.79 
0.57 
0.61 
0.46 
0.51 
0.91 
0.73 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 

 
 

 ผลการวิเคราะหตาราง 2.10  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
ทุกช้ันป โดยรวม มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงาน ในระดับมาก          
(X = 3.67)   
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.11  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะการบัญชี ท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาใน
หนวยงานตาง ๆ โดยรวม (N = 67) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

      คณะการบัญชี 

 N X S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

งานฝายกิจการนักศึกษา 
1.  ฝายทุนการศึกษา 

     2.    แผนกวินัยและสวัสดิการศึกษา 
    3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.     แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.     แผนกกิจกรรมกฬีา 
    6.     แผนกบริการกีฬา 

           7.    แผนกเลขานุการ 
                         รวม 
 

 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 

 
3.44 
3.58 
3.98 
3.94 
3.87 
3.90 
3.29 
3.71 

 
0.60 
0.81 
0.70 
0.54 
0.62 
0.68 
0.67 
0.69 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 

 
 

 ผลการวิเคราะหตาราง 2.11   แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
ทุกชั้นป โดยรวม มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงาน ในระดบัมาก          
(X = 3.71)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.12  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา                  
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม  (N = 29) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 

คณะ 
นิเทศศาสตร 

 N X S.D. ระดับความ        
พึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1. ฝายทุนการศึกษา 

     2.   แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
    3.    แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.    แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.    แผนกกจิกรรมกีฬา 
    6.    แผนกบริการกีฬา 

          7.   แผนกเลขานุการ 
                              รวม 
 

 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

 
3.56 
3.63 
3.70 
3.70 
3.66 
3.69 
3.53 
3.63 

 
0.63 
0.68 
0.68 
0.14 
0.77 
0.81 
0.71 
0.72 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 

    ผลการวิเคราะหตาราง 2.12   แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝาย
กิจการนกัศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  คณะนิเทศศาสตร  ทุกช้ันป 
โดยรวม มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงาน ในระดบัมาก  (X = 3.63)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.13  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนกัศึกษา        
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม (N = 20) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 

 คณะ 
ศิลปกรรมศาสตร 

 

 N X S.D. ระดับความ        
พึง พอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1.  ฝายทุนการศึกษา 

     2.    แผนกวินัยและสวัสดิการศึกษา 
    3.    แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.    แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.    แผนกกจิกรรมกีฬา 
    6.    แผนกบริการกีฬา 

          7.    แผนกเลขานุการ 
                              รวม 
 

 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
 

 
3.47 
3.52 
3.69 
3.38 
3.68 
3.70 
3.50 
3.56 

 
0.94 
0.57 
0.53 
0.72 
0.61 
\0.60 
0.89 
0.48 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 

   ผลการวิเคราะหตาราง 2.13  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คณะศิลปกรรมศาสตร  ทุกช้ันป 
โดยรวม มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงาน ในระดบัมาก  (X = 3.56)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.14  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ท่ีมีตอการใหบริการงานกจิการนักศกึษา                    
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม  (N = 23) 
 

 ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 

 คณะ 
นิติศาสตร 

 

 N X S.D. ระดับความ        
พึงพอใจ 

  หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1.  ฝายทุนการศึกษา 

     2.    แผนกวินัยและสวัสดิการศึกษา 
    3.    แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.    แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.    แผนกกจิกรรมกีฬา 
    6.    แผนกบริการกีฬา 

          7.    แผนกเลขานุการ 
                      รวม 
 

 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

 
3.41 
3.38 
3.63 
3.82 
3.80 
3.81 
3.47 
3.61 

 
0.78 
0.90 
0.74 
0.39 
0.60 
0.51 
0.96 
0.71 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
 

 
 

   ผลการวิเคราะหตาราง 2.14  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คณะนิติศาสตร  ทุกช้ันป  โดยรวม   
มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกจิการนักศึกษาในทุกหนวยงาน ในระดับมาก  (X = 3.61)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.15  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร  ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา        
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม  (N = 12) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 N X    S.D. ระดับความ      
พึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1.  ฝายทุนการศึกษา 

     2.    แผนกวินัยและสวัสดิการศึกษา 
    3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.     แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.     แผนกกิจกรรมกฬีา 
    6.     แผนกบริการกีฬา 

          7.     แผนกเลขานุการ 
                              รวม 
 

 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

 
3.79 
3.61 
3.81 
3.75 
3.75 
3.70 
3.68 
3.72 

 
0.62 
0.48 
0.61 
0.59 
0.44\ 
0.47 
0.68 
0.61 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.15  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คณะวิศวกรรมศาสตร  ทุกช้ันป  
โดยรวม  มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงาน ในระดบัมาก  (X = 3.72)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.16  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษาใน
หนวยงานตาง ๆ โดยรวม  (N = 13) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 

 คณะ 
เศรษฐศาสตร 

 

 

 N X  S.D. ระดับความ      
พึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1. ฝายทุนการศึกษา 

     2.   แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
    3.   แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.   แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.   แผนกกจิกรรมกีฬา 
    6.   แผนกบริการกีฬา 

          7.   แผนกเลขานุการ 
                              รวม 
 

 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

 
3.61 
3.73 
3.94 
3.55 
3.74 
3.64 
3.74 
3.70 

 
0.62 
0.46 
0.73 
0.36 
0.47 
0.41 
0.79 
0.82 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.16  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คณะเศรษฐศาสตร ทุกช้ันป โดยรวม   
มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงาน ในระดับมาก  (X = 3.70)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.17  ความพึงพอใจของนักศึกษาวทิยาลัยนานาชาติ  ท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษา       
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม (N = 10) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

 

           
           วิทยาลัยนานาชาต ิ

 

 

 N X S.D. ระดับความ      
พึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
1.  ฝายทุนการศึกษา 

     2.   แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
    3.    แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    4.    แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
    5.    แผนกกจิกรรมกีฬา 
    6.    แผนกบริการกีฬา 

          7.    แผนกเลขานุการ 
                           รวม 
 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
3.58 
3.75 
3.84 
3.83 
3.78 
3.82 
3.83 
3.77 

 
0.72 
0.68 
0.70 
0.55 
0.58 
0.60 
0.82 
0.65 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.17  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  วิทยาลัยนานาชาติ  ทุกช้ันป  
โดยรวม   มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงาน ในระดบัมาก  (X = 3.77)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.18  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 1  ท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษา             
ในหนวยงานตาง ๆ  โดยรวม ( N = 46) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

ชั้นปท่ี 1 

 
หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 

 

N X S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ฝายทุนการศึกษา 
  2.    แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
 3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
 4.     แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 5.     แผนกกจิกรรมกีฬา 
 6.     แผนกบริการกีฬา 
 7.     แผนกเลขานุการ 

                             รวม 
 

46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 

3.80 
3.46 
3.74 
3.73 
3.71 
3.83 
3.71 
3.71 

0.76 
0.93 
0.77 
0.52 
0.50 
0.62 
0.50 
0.50 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.18  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะวิชา  ระดับช้ันปท่ี 1  โดยรวม  
มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงาน ในระดับมาก (X = 3.71) โดยเฉพาะ
แผนกบริการกฬีา และฝายทุนการศึกษา นกัศึกษาช้ันปท่ี 1 มีความพึงพอใจในการใหบริการในระดบัมาก       
(X = 3.83)  และ (X = 3.80)  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.19  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 2 ท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษา                 
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม (N = 147) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

ชั้นปท่ี 2 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
 

N X S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
     1.    ฝายทุนการศึกษา 

  2.    แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
 3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
 4.     แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 5.     แผนกกจิกรรมกีฬา 
 6.     แผนกบริการกีฬา 
 7.     แผนกเลขานุการ 

                             รวม 
 

 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 

 
3.41 
3.61 
3.92 
3.84 
3.90 
3.81 
3.29 
3.68 

 
0.59 
0.61 
0.60 
0.55 
0.61 
0.59 
0.65 
0.59 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
 

  ผลการวิเคราะหตาราง 2.19  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะวิชา  ระดับช้ันปท่ี 2  โดยรวม 
มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงาน ในระดับมาก  (X = 3.68)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.20  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 3  ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษาในหนวยงาน
ตาง ๆ  โดยรวม (N = 96) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

ชั้นปท่ี 3 

           หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
 

N X S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

     1.    ฝายทุนการศึกษา 
  2.    แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
 3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
 4.     แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 5.     แผนกกจิกรรมกีฬา 
 6.     แผนกบริการกีฬา 
 7.     แผนกเลขานุการ 

                             รวม 
 

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 

3.39 
3.30 
3.45 
3.41 
3.36 
3.47 
3.40 
3.39 

0.83 
0.85 
0.77 
0.65 
0.82 
0.47 
0.81 
0.82 

 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 
 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.20  แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะวิชา  ระดับช้ันปท่ี 3  โดยรวม 
มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงาน ในระดับปานกลาง  (X = 3.39)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตาราง  2.21  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 4  ท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษา             
ในหนวยงานตาง ๆ โดยรวม  (N = 81) 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

ชั้นปท่ี 4 

            หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา 
 

N X S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

     1.    ฝายทุนการศึกษา 
  2.    แผนกวนิัยและสวัสดกิารศึกษา 
 3.     แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
 4.     แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 5.     แผนกกจิกรรมกีฬา 
 6.     แผนกบริการกีฬา 
 7.     แผนกเลขานุการ 

                             รวม 
 

81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 

3.34 
3.82 
3.97 
3.81 
3.86 
3.85 
3.36 
3.71 

0.73 
0.60 
0.62 
0.56 
0.52 
0.62 
0.81 
0.72 

 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 2.21   แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการ
นักศึกษาในหนวยงานตางๆ  พบวา  นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะวิชา  ระดับช้ันปท่ี 4  โดยรวม 
มีความพีงพอใจในการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงาน ในระดับมาก  (X = 3.71)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษาในหนวยงาน
ตาง ๆ ดังปรากฏผลในตารางท่ี 3.1 – 3.4  
 
ตาราง 3.1  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา ในหนวยงาน
ตาง ๆ  ดานกระบวนการ/ข้ันตอน  โดยภาพรวม  
 

 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา        
ท่ีมีตอการใหบริการในหนวยงานตางๆ 

 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอน 
 

N X S.D. ระดับความ 
        พึงพอใจ 

1. ฝายทุนการศึกษา           370 3.29 0.77 ปานกลาง 
        2.   แผนกวินยัและสวสัดิการศึกษา 370 3.53 0.84 มาก 

3.   แผนกแนะแนวฯ (ศูนยนาํความรูฯ) 370 3.77 0.65 มาก 
        4.   แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 370 3.73 0.69 มาก 
        5.   แผนกกิจกรรมกีฬา 370 3.75 0.63 มาก 
        6.   แผนกบริการกีฬา 370 3.76 0.62 มาก 
        7.   แผนกเลขานุการ 370 3.72 0.74 มาก 
 
   ผลการวิเคราะหตาราง 3.1  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝาย
กิจการนกัศึกษาในหนวยงานตางๆ   ดานกระบวนการ/ข้ันตอน  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ทุกคณะช้ันป สวนใหญมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงานในระดับ
มาก  ยกเวน ฝายทุนการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 3.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษาในหนวยงาน
ตาง ๆ  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ โดยภาพรวม  
 

 
การเปรียบเทียบความพงึพอใจของนักศึกษา    

ท่ีมีตอการใหบริการในหนวยงาน 

 

ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
 

N X S.D. ระดับความ 
        พึงพอใจ 

1. ฝายทุนการศึกษา           370 3.44 0.82 ปานกลาง 
        2.   แผนกวินยัและสวสัดิการศึกษา 370 3.54 0.77 มาก 

3.   แผนกแนะแนวฯ (ศูนยนาํความรูฯ) 370 3.83 0.83 มาก 
        4.   แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 370 3.67 0.57 มาก 
        5.   แผนกกิจกรรมกีฬา 370 3.72 0.60 มาก 
        6.   แผนกบริการกีฬา 370 3.73 0.71 มาก 
        7.   แผนกเลขานุการ 370 3.80 0.73 มาก 
 
       ผลการวิเคราะหตาราง 3.2  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝาย
กิจการนกัศึกษาในหนวยงานตางๆ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ  พบวา  นกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุก
คณะช้ันป มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงาน สวนใหญในระดับ
มาก  ยกเวน ฝายทุนการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X = 3.44)  
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ตาราง 3.3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา ในหนวยงาน
ตาง ๆ  ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  โดยภาพรวม  
 

 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา        

ท่ีมีตอการใหบริการในหนวยงาน 

 

ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  

 

N X S.D. ระดับความ 
        พึงพอใจ 

1. ฝายทุนการศึกษา           370 3.47 0.83 ปานกลาง 
        2.   แผนกวินยัและสวสัดิการศึกษา 370 3.52 0.69 มาก 

3.   แผนกแนะแนวฯ (ศูนยนาํความรูฯ) 370 3.79 0.79 มาก 
        4.   แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 370 3.63 0.70 มาก 
        5.   แผนกกิจกรรมกีฬา 370 3.73 0.74 มาก 
        6.   แผนกบริการกีฬา 370 3.70 0.73 มาก 
        7.   แผนกเลขานุการ 370 3.77 0.70 มาก 
 
       ผลการวิเคราะหตาราง 3.3  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝาย
กิจการนกัศึกษาในหนวยงานตางๆ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยทุกคณะช้ันป มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในทุกหนวยงาน สวน
ใหญในระดับมาก  ยกเวน ฝายทุนการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X = 3.47)  
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ตาราง 3.4  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา ในหนวยงาน
ตาง ๆ  ดานผลของการใหบริการ โดยภาพรวม  
 

 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา        

ท่ีมีตอการใหบริการในหนวยงาน 

 

ดานผลของการใหบริการ  
 

N X S.D. ระดับความ 
        พึงพอใจ 

1. ฝายทุนการศึกษา           370 3.59 0.84 มาก 
        2.   แผนกวินยัและสวสัดิการศึกษา 370 3.60 0.76 มาก 

3.   แผนกแนะแนวฯ (ศูนยนาํความรูฯ) 370 3.75 0.80 มาก 
        4.   แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 370 3.71 0.65 มาก 
        5.   แผนกกิจกรรมกีฬา 370 3.69 0.69 มาก 
        6.   แผนกบริการกีฬา 370 3.80 0.65 มาก 
        7.   แผนกเลขานุการ 370 3.80 0.66 มาก 
 
       ผลการวิเคราะหตาราง 3.4  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานฝาย
กิจการนกัศึกษาในหนวยงานตางๆ ดานผลของการใหบริการ พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยทุก
คณะช้ันป มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานฝายกจิการนักศกึษาในทุกหนวยงานในระดับมาก   
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ตาราง  3.5  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ท่ีมีตอการใหบริการงาน     
กิจการนกัศึกษาในหนวยงานตาง ๆ จําแนกตามเพศ       
      

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีตอการใหบริการ 

ชาย หญิง t sig 

หนวยงานฝายกิจการนักศึกษา N X S.D. ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 

N X S.D. ระดับ
ความ  

พึงพอใจ 
  

.    1.   ฝายทุนการศึกษา 155 3.56 0.87 มาก 215 3.36 0.58 ปาน
กลาง 

2.58 0.10 

2.   แผนกวินัยและสวัสดิการศึกษา 155 3.61 0.80 มาก 215 3.51 0.56 มาก 1.35 0.17 

3.   แผนกแนะแนวและจัดหางาน 155 3.69 0.81 มาก 215 3.87 0.59 มาก 2.37 0.01 

4.  แผนกกิจกรรมและพัฒนาฯ 155 3.70 0.53 มาก 215 3.71 0.57 มาก 0.12 0.89 

5.   แผนกกิจกรรมกีฬา 155 3.75 0.62 มาก 215 3.71 0.55 มาก 0.66 0.50 

6.   แผนกบริการกีฬา 155 3.87 0.60 มาก 215 3.64 0.57 มาก 3.35 0.00 

7.   แผนกเลขานุการ 155 3.58 0.85 มาก 215 3.29 0.62 ปาน
กลาง 

3.34 0.00 

 
     ผลการวิเคราะหตาราง 3.5  แสดงถึงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ
ใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ  แสดงใหเห็นวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษา สวนใหญไมแตกตางกัน
อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเวน  แผนกแนะแนวและจัดหางาน แผนกบริการกีฬา และแผนเลขานุการ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการท่ีแตกตางกัน               
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ. 05 
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ตาราง  3.6  ผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย                     
ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ของคณะตางๆ 
 
 
 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

      F     Sig 

     TOT1                       Between Groups 
(ทุนการศึกษา)                    Within Groups 
                                      Total 

6.645 
158.884 

9          
346       
355 

.738      

.459 
1.608 .111 

      TOT2                       Between Groups 
(วินัยและสวัสดิการ)              Within Groups 
                                       Total 

15.676   
131.337    
147.014 

9          
317      
326 

1.742     
.414 

4.204 .000 

         TOT3                    Between Groups 
 (แนะแนวและจัดหางาน)        Within Groups 
                                       Total 

15.414   
140.853  
156.267 

9          
330      
339 

1.713    
.427 

4.012 .000 

         TOT4                     Between Groups 
(กิจกรรมและพัฒนาฯ)            Within Groups 
                                        Total 

10.708   
77.935   
88.642 

9          
305      
314 

1.190    
.256 

4.656 .000 

         TOT5                      Between Groups 
     (กิจกรรมกีฬา)                   Within Groups 
                                         Total 

14.747  
94.099 

108.846 

9 
325 
334 

1.639  
.290 

5.659 000 

         TOT6                      Between Groups 
      (บริการกีฬา)                   Within Groups 
                                         Total 

12.583 
96.737 

109.321 

9 
305 
314 

1.398 
.317 

4.408 .000 

         TOT7                     Between Groups 
       (เลขานุการ)                  Within Groups 
                                        Total 

9.348 
231.006 
240.354 

9 
345 
354 

1.039 
.670 

1.551 .129 
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ฝายทุนการศึกษา 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานฝายทุนการศึกษา  จากตาราง 3.6  พบวา    
F = 1.608   Sig. = .111   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ  (α )  =  .05   พบวา   Sig. >  (α )   จึงสรุปไดวา ความพึง
พอใจของนักศึกษาคณะตางๆ ทุกคณะ ท่ีมีตอหนวยงานฝายทุนการศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  และเม่ือทดสอบรายคณะพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
แผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา        
จากตาราง 3.6  พบวา    F  =  4.206    Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ  (α )  =  .05   พบวา    Sig. <  (α )   
จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะตางๆ ทุกคณะ  ท่ีมีตอแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือทดสอบรายคณะ พบวา  คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคณะบริหารธุรกิจ กับ คณะการบัญชี   
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกนั้นในแตละคณะมีความพึงพอใจแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกแนะแนวและจัดหางาน                
จากตาราง  3.6   พบวา  F  =  4.012   Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  =  .05   พบวา  Sig. <  (α )   
จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะตางๆ ทุกคณะ ท่ีมีตอแผนกแนะแนวและจัดหางาน แตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือทดสอบรายคณะ พบวา คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
พึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคณะบริหารธุรกิจ กับ คณะการบัญชี  มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกนั้นในแตละคณะ  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
 
แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา              
จากตาราง  3.6   พบวา  F  =  4.656   Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  = . 05  พบวา  Sig. <  (α )    
จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะตางๆ ทุกคณะ ท่ีมีตอแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือทดสอบรายคณะพบวา คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะการบัญชี มีความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคณะการบัญชี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร  มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   นอกนั้นในแตละคณะมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
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แผนกกิจกรรมกีฬา 
   ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกกิจกรรมกีฬา   จากตาราง 3.6  พบวา  
F  =  5.659   Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  =  .05   พบวา   Sig. <  (α )   จึงสรุปไดวาความพึง
พอใจของนักศึกษาคณะตางๆ ทุกคณะ  ท่ีมีตอแผนกกิจกรรมกีฬาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
และเม่ือทดสอบรายคณะ พบวา คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะการบัญชีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคณะ
บริหารธุรกิจ กับ คณะนิติศาสตรแตกตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นในแตละคณะ         
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
แผนกบริการกีฬา 
   ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกบริการกีฬา  จากตาราง  3.6   พบวา  
F  =  4.408  Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α ) = .05   พบวา  Sig. <  (α )  จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาคณะตางๆ ทุกคณะ ท่ีมีตอแผนกบริการกีฬาแตกตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
และเม่ือทดสอบรายคณะพบวา คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะการบัญชีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคณะบริหารธุรกิจ กับ 
คณะนิติศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกน้ันในแตละคณะมีความพึงพอใจแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
แผนกเลขานุการ 
   ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกเลขานุการ  จากตาราง  3.6  พบวา     
F = 1.551  Sig.  =  .129   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  =  .05  พบวา  Sig.  >  (α )   จึงสรุปไดวา  ความพึง
พอใจของนักศึกษาคณะตาง ๆ ทุกคณะ  ท่ีมีตอแผนกเลขานุการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ      
และเม่ือทดสอบรายคณะ พบวา  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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ตาราง  3.7  ผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย                     
ท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ของระดับช้ันปตางๆ 
 
 
 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

      F     Sig 

     TOT1                       Between Groups 
(ทุนการศึกษา)                    Within Groups 
                                      Total 

4.923 
 

168.063 
 

172.986 

3 
 

366 
 

369 

1.641 
.459 

3.574 .014 

     TOT2                       Between Groups 
(วินัยและสวัสดิการ)              Within Groups 
                                       Total 

1.431 
144.223 
154.654 

3 
366 
369 

3.477 
.394 

8.824 .000 

         TOT3                    Between Groups 
 (แนะแนวและจัดหางาน)        Within Groups 
                                       Total 

11.335 
155.173 
166.508 

3 
366 
369 

3.778 
.424 

8.912 .000 

         TOT4                     Between Groups 
(กิจกรรมและพัฒนาฯ)            Within Groups 
                                        Total 

8.870 
95.612 

104.482 

3 
366 
369 

2.957 
.261 

11.318 .000 

         TOT5                      Between Groups 
     (กิจกรรมกีฬา)                   Within Groups 
                                         Total 

12.437 
104.519 
116.955 

3 
366 
369 

4.146 
.286 

14.517 000 

         TOT6                      Between Groups 
      (บริการกีฬา)                   Within Groups 
                                         Total 

9.421 
126.545 
135.966 

3 
366 
369 

3.140 
.346 

9.083 .000 

         TOT7                     Between Groups 
       (เลขานุการ)                  Within Groups  
                                        Total 

11.808 
232.432 
244.240 

3 
366 
369 

3.936 
.635 

6.198 .000 
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ฝายทุนการศึกษา 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานฝายทุนการศึกษา  จากตาราง 3.7  พบวา    
F = 3.574   Sig. = .014   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ  (α )  =  .05   พบวา   Sig. <   (α )   จึงสรุปไดวา ความพึง
พอใจของนักศึกษาช้ันปตางๆ ทุกชั้นป  ท่ีมีตอหนวยงานฝายทุนการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือทดสอบรายช้ันป พบวา นักศึกษาช้ันปท่ี1 กับ นักศึกษาชั้นปท่ี4  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยาง             
มีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกนั้นในแตละช้ันปมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
แผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา        
จากตาราง 3.7  พบวา    F  =  8.824    Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ  (α )  =  .05   พบวา    Sig. <  (α )   
จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปตางๆ ทุกช้ันป  ท่ีมีตอแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือทดสอบรายช้ันป  พบวา  นักศึกษาช้ันปท่ี1 กับ นักศึกษาช้ันปท่ี4  
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และช้ันปท่ี2   กับช้ันปท่ี3,  และช้ันปท่ี3 กับช้ันปท่ี 4     
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกนั้นในแตละช้ันปมีความพึงพอใจแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
แผนกแนะแนวและจัดหางาน 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกแนะแนวและจัดหางาน                
จากตาราง  3.7   พบวา  F  =  8.912   Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  =  .05   พบวา  Sig. <  (α )   
จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปตางๆ ทุกช้ันป  ท่ีมีตอแผนกแนะแนวและจัดหางาน  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือทดสอบรายช้ันป  พบวา ช้ันปท่ี2 กับ ช้ันปท่ี3  มีความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ช้ันปท่ี 3 กับ ช้ันปท่ี4  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกนั้นในแตละช้ันป  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา              
จากตาราง  3.7   พบวา  F  =  11.318   Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  = . 05  พบวา  Sig. <  (α )  
จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปตางๆ ทุกช้ันป ท่ีมีตอแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือทดสอบรายช้ันป พบวา ช้ันปท่ี1  กับ ช้ันปท่ี3   มีความพึงพอใจแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ช้ันปท่ี2 กับ ช้ันปท่ี3  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และช้ัน
ปท่ี3 กับ ช้ันปท่ี4   มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกนั้นในแตละช้ันปมีความพึง
พอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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แผนกกิจกรรมกีฬา 
   ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกกิจกรรมกีฬา   จากตาราง 3.7 พบวา  
F  =  14.517   Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  =  .05   พบวา   Sig. <  (α )   จึงสรุปไดวาความพึง
พอใจของนักศึกษาช้ันปตางๆ ทุกช้ันป  ท่ีมีตอแผนกกิจกรรมกีฬาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
และเม่ือทดสอบรายช้ันป พบวา ช้ันปท่ี1 กับ ช้ันปท่ี3 มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ช้ันปท่ี2 กับ ช้ันปท่ี3 มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ช้ันปท่ี3 กับ ช้ันปท่ี4  มีความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกนั้นในแตละช้ันป มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
แผนกบริการกีฬา 
   ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกบริการกีฬา  จากตาราง  3.7   พบวา  
F  =  9.083  Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α ) = .05   พบวา  Sig. <  (α )  จึงสรุปไดวา  ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาช้ันปตางๆ ทุกช้ันป  ท่ีมีตอแผนกบริการกีฬาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
ทดสอบรายช้ันป พบวา ช้ันปท่ี1 กับ ช้ันปท่ี3  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ช้ันปท่ี3 
กับ ช้ันปท่ี4  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกนั้นในแตละช้ันปมีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
แผนกเลขานุการ 
   ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงานแผนกเลขานุการ  จากตาราง  3.7  พบวา     
F = 6.198  Sig.  =  .000   เม่ือคาระดับนัยสําคัญ (α )  =  .05  พบวา  Sig.  <   (α )   จึงสรุปไดวา   ความพึง
พอใจของนักศึกษาชั้นปตางๆ ทุกช้ันป  ท่ีมีตอแผนกเลขานุการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือ
ทดสอบรายชั้นป พบวา ช้ันปท่ี1 กับ ช้ันปท่ี2  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ช้ันปท่ี1 
กับ ช้ันปท่ี3 มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และช้ันปที่1 กับ ช้ันปท่ี4  มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกนั้นในแตละช้ันปมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ข้ันตอนการใหบริการบางหนวยงานยังยุงยาก 1 
2. สถานท่ีบางหนวยงานยังคับแคบไมเพยีงพอกับนักศึกษาท่ีไปติดตอในบางคร้ัง 5 
3. บางหนวยงานใหนกัศึกษาชวยงานทํางานแทนและนักศึกษาตอบคําถามไมได 1 
4. ใหทุกหนวยงานใหบริการโดยไมเวนชวงพักเท่ียงควรจะมีคนอยูเวรประจํา 3 
5. การใหบริการหลายหนวยงานดี 1 
6. อาจารยบางหนวยงานใหบริการและใสใจนักศึกษาด ี 2 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
    การศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยท่ีมีตอ
งานดานกิจนกัศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ไดแก  ฝายทุนการศึกษา  แผนกเลขานุการ  แผนกกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษา  แผนกวนิัยและสวัสดิการนกัศึกษา  แผนกแนะแนวและจัดหางาน  แผนกกิจกรรมกีฬา  แผนกบริการ
กีฬา    
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ตอการใหบริการงานกิจการ
นักศึกษา   

   2.  เพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตอการใหบริการงาน
กิจการนกัศึกษา  ตามเพศ   คณะ  ช้ันป           
 
สมมุติฐานการวิจัย 

   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยท่ีมีเพศ คณะ ช้ันป โดยภาพรวม มีความคิดเหน็และมีระดับ
ความพึงพอใจในการใชบริการตองานฝายกิจการนกัศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ไดแก  1. ดานกระบวนการ/
ข้ันตอน  2. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ  3. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  4. ดานผลการใหบริการ    
แตกตางกัน  

 
 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1- 4   ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา  2553
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  ไดแก  คณะบริหารธุรกิจ  การบัญชี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิเทศศาสตร       
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ศิลปกรรมศาสตร  นิติศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เศรษฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร  และหลักสูตรนานาชาติ   จํานวน 370 คน โดยการกําหนดการใชสูตรของ Taro Yamane    ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 % 

      
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

   เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการศึกษาวิจัยในคร้ังนีเ้ปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   
เพื่อสํารวจความคิดเหน็และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตองานฝายกิจการนกัศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
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  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับนกัศึกษา 
  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบริการในหนวยงานตางๆ 
ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในดานตาง ๆ รวม 4 ดาน  ไดแก 
 1).  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  จํานวน 3 ขอ  
 2).  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ  จํานวน 3 ขอ 
 3).  ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  จํานวน 3 ขอ    
 4).  ดานผลท่ีไดรับจากการใหบริการ  จํานวน 3 ขอ 
 ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ตามแบบของลิเคอรท (Likert)           
5  ระดับ 
 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนเพ่ิมเติมเกีย่วกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา 
   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยผูสอนนักศึกษา   
ช้ันปท่ี 1 - 4  ทุกคณะ ท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยเก็บขอมูลดวยตนเอง ระหวางวนัท่ี 1 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2553  
โดยแจกแบบสอบถามไปท้ังหมด 370 ฉบับ  ไดกลับคืนมา จํานวน 370 ฉบับ และฉบับท่ีสมบูรณ  370 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีแจกไป และนํามาวิเคราะหผล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมา ผูวิจยัดําเนนิการ ตามข้ันตอน ดังนี ้
  1.  ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาทุกฉบับ เพื่อคัดเลือกเอา
แบบสอบถามท่ีสมบูรณไววเิคราะหขอมูล ซ่ึงแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ 
จํานวน 370 ฉบับ 
 2.  นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีตั้งไว 
 3.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาเกีย่วกับการใหบริการงานฝายกิจการนกัศึกษา
ในหนวยงานตาง ๆ ท้ัง 4  ดาน  คือ   
  1).  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ   
  2).  ดานบุคลากรท่ีใหบริการ   
  3).  ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก    
  4).  ดานผลท่ีไดรับจากการใหบริการ   
 4.  วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจและความแตกตางในการใหบริการในหนวยงาน
ตางๆโดยหาคาเฉล่ีย (X) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาแตละคณะ ช้ันป 
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โดยใชวิธีความแปรปรวนแบบ (t-test) และแบบ (One way Anowa) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีมากทุกคณะ               
ใน 4 ดาน ดังนี้  
1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

1.1.1 ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.29 ) 
1.1.2 แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา  (X = 3.53 ) 
1.1.3 แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ)  (X = 3.77  ) 
1.1.4 แผนกกจิกรรมและพัฒนานกัศึกษา  (X = 3.73 ) 
1.1.5 แผนกกจิกรรมกีฬา  (X = 3.75 ) 
1.1.6 แผนกบริการกฬีา  (X = 3.76 ) 
1.1.7 แผนกเลขานุการ  (X = 3.72 ) 

2. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
1.2.1 ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.44 ) 
1.2.2 แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา  (X = 3.54  ) 
1.2.3 แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ)  (X = 3.83 ) 
1.2.4 แผนกกจิกรรมและพัฒนานกัศึกษา  (X = 3.67 ) 
1.2.5 แผนกกจิกรรมกีฬา  (X = 3.72 ) 
1.2.6 แผนกบริการกฬีา  (X = 3.73 ) 
1.2.7 แผนกเลขานุการ  (X = 3.80 ) 

3. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.3.1 ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.47 ) 
1.3.2 แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา  (X = 3.52  ) 
1.3.3 แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ)  (X = 3.79 ) 
1.3.4 แผนกกจิกรรมและพัฒนานกัศึกษา  (X = 3.63 ) 
1.3.5 แผนกกจิกรรมกีฬา  (X = 3.73 ) 
1.3.6 แผนกบริการกฬีา  (X = 3.70 ) 
1.3.7 แผนกเลขานุการ  (X = 3.77 ) 

4. ดานผลของการใหบริการ 
1.4.1 ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.59 ) 
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1.4.2 แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา  (X = 3.60 ) 
1.4.3 แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ)  (X = 3.75 ) 
1.4.4 แผนกกจิกรรมและพัฒนานกัศึกษา  (X = 3.71 ) 
1.4.5 แผนกกจิกรรมกีฬา  (X = 3.69 ) 
1.4.6 แผนกบริการกฬีา  (X = 3.80 ) 
1.4.7 แผนกเลขานุการ  (X = 3.80 ) 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยมีความพึงพอใจในการบริการงานฝายกิจการนกัศึกษาใน
หนวยงานตางๆ โดยรวมอยูในระดับมากท้ังเพศชายและเพศหญิง ดังน้ี 
 2.1  เพศชาย 

2.1.1 ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.56 ) 
2.1.2      แผนกวินยัและสวสัดิการนักศึกษา  (X = 3.61 ) 
2.1.3      แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ)  (X = 3.69 ) 
2.1.4      แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  (X = 3.70 ) 
2.1.5      แผนกกิจกรรมกีฬา  (X = 3.75 ) 
2.1.6      แผนกบริการกีฬา  (X = 3.87 ) 
2.1.7      แผนกเลขานุการ  (X = 3.58 ) 

2.2  เพศหญิง 
2.2.1 ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.36 ) 
2.2.2      แผนกวินยัและสวสัดิการนักศึกษา  (X = 3.51 ) 
2.2.3      แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ)  (X = 3.87 ) 
2.2.4      แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  (X = 3.71 ) 
2.2.5      แผนกกิจกรรมกีฬา  (X = 3.71 ) 
2.2.6      แผนกบริการกีฬา  (X = 3.64 ) 
2.2.7      แผนกเลขานุการ  (X = 3.29 ) 

  
 3.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีความพึงพอใจในการบริการงานฝายกิจการนักศึกษา           
ในหนวยงานตางๆ โดยรวมอยูในระดับมากทุกระดับช้ันป  ดังนี ้
       3.1  ระดับชั้นปท่ี 1 

3.1.1 ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.80 ) 
3.1.2 แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา  (X = 3.46 ) 
3.1.3 แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ) (X = 3.74 ) 
3.1.4      แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  (X = 3.73 ) 
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3.1.4 แผนกกจิกรรมกีฬา  (X = 3.71) 
6.1.6 แผนกบริการกฬีา  (X = 3.83 ) 
6.1.7 แผนกเลขานุการ  (X = 3.71) 

6.2  ระดับช้ันปท่ี 2 
3.2.1     ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.41) 
3.2.2 แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา  (X = 3.61) 
3.2.3 แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ) (X = 3.92) 
3.2.4 แผนกกจิกรรมและพัฒนานกัศึกษา  (X = 3.84) 
3.2.5 แผนกกจิกรรมกีฬา  (X = 3.90) 
3.2.6 แผนกบริการกฬีา  (X = 3.81) 
3.2.7     แผนกเลขานุการ  (X = 3.29) 

      3.3  ระดับช้ันปท่ี 3   
3.3.1     ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.39) 
3.3.2 แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา  (X = 3.30) 
3.3.3 แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ) (X = 3.45) 
3.3.4  แผนกกจิกรรมและพัฒนานกัศึกษา  (X = 3.41) 
3.3.5 แผนกกจิกรรมกีฬา  (X = 3.36) 
3.3.6 แผนกบริการกฬีา  (X = 3.47) 
3.3.7     แผนกเลขานุการ  (X = 3.40) 

      3.4   ระดับชั้นปท่ี 4   
  3.4.1   ฝายทุนการศึกษา  (X = 3.34) 
  3.4.2  แผนกวนิัยและสวัสดกิารนักศึกษา (X = 3.82) 
  3.4.3  แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูฯ) (X = 3.97) 
  3.4.4   แผนกกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา (X = 3.81) 
  3.4.5   แผนกกจิกรรมกีฬา (X = 3.86) 
  3.4.6  แผนกบริการกีฬา  (X = 3.85) 
  3.4.7  แผนกเลขานุการ  (X = 3.36) 
 4.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามเพศ คณะ และ
ระดับช้ันป ในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ สรุปไดดังนี ้
  4.1  ผลการทดสอบเปรียบเทียบนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีเพศตางกัน มีความพึง
พอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ โดยรวมสวนใหญ ไมแตกตางกันอยางมี 

DPU



 
 

  

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาตามหนวยงาน พบวา แผนกแนะแนวและจัดหางาน แผนกบริการ
กีฬา และแผนกเลขานุการ นักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกตางกัน  
  4.2  ผลการทดสอบเปรียบเทียบนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีคณะตางกัน มีความพึง
พอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ โดยรวมสวนใหญ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาตามหนวยงาน พบวา ฝายทุนการศึกษา และแผนกเลขานุการ      
นักศึกษาทุกคณะมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
  4.3  ผลการทดสอบเปรียบเทียบนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีระดับช้ันปตางกัน         
นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ ทุกช้ันป แตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัคร้ังนี้ มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปราย ดังนี ้

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมีตองานใหบริการของ
ฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน  ไดแก  ดานกระบวนการ/ ข้ันตอนการใหบริการ              
ดานบุคลากรท่ีใหบริการ   ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก   และดานผลของการใหบริการ                
โดยภาพรวมและรายดานสวนใหญนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
นักศึกษาท่ีใชบริการในหนวยงานตาง ๆ ในฝายกิจการนักศึกษาไดรับทราบขอมูลจากการสอบถามหรือไดรับ
การบริการไดตรงตามความตองการของนักศึกษา  ยกเวน หนวยงานทุนการศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีใหบริการ
ในดานทุนการศึกษาตางๆ ท้ังกองทุนกูยืมรัฐบาล และทุนอ่ืนๆ ซ่ึงในดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
ดานบุคลากรท่ีใหบริการ  และดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาท่ีใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษากองทุนกูยืมของรัฐบาล   
ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามระเบียบกองทุนกูยืมในการจัดทําเอกสารตางๆ   จึงทําใหนักศึกษาอาจรูสึกวาข้ันตอนการ
ใหบริการยุงยาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษายังไมประทับใจในการใหบริการและนักศึกษายังตองการไดรับ
การบริการของฝายทุนการศึกษาท่ีดีข้ึน ท้ังดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวย
ความสะดวก และดานบุคลากรท่ีใหบริการ  ท้ังนี้เนื่องจากงานบริการของฝายทุนการศึกษาเปนการบริการท่ีมี
ผลตอปจจัยในการดํารงชีวิตของนักศึกษาขณะศึกษาอยู   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงแกไข ท้ังดาน
กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  ตลอดจนบุคลากรท่ีใหบริการ 
เพื่อสนองความตองการของผูรับบริการท่ีแทจริง  

2. ความพึงพอใจการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
จําแนกตามตัวแปร เพศ  คณะ ช้ันป 
  2.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีอยูตางคณะกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการ
งานฝายกิจการนักศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยนักศึกษาในคณะตางๆ
สวนใหญท่ีใชบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ มีความพึงพอใจกับการใหบริการงานฝาย
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กิจการนักศึกษาในทุกหนวยงานในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักศึกษาไดรับขอมูลตรงตามความตองการ
และมีความประทับใจในการใหบริการ ยกเวน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจในการใหบริการงาน
ฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ ในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจยังไม
เกิดความประทับใจกับการไดรับบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ และนักศึกษาตองการไดรับ
บริการที่ดีข้ึน  ดังนั้น หนวยงานตางๆในฝายกิจการนักศึกษาจะตองวางแผนปรับปรุงการใหบริการตางๆ ใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม เพื่อใหนักศึกษาเกิดความประทับใจตอไป 

   2.2   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการงาน
ฝายกิจการนักศึกษา โดยรวมไมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามหนวยงาน 
พบวา นักศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาอยูในระดับมากทุกหนวยงาน
และสูงกวานักศึกษาเพศหญิง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักศึกษาเพศชาย ไดรับบริการและเกิดความประทับใจ         
ท่ีไดรับบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ สูงกวาเพศหญิง  อาจเปนเพราะวาจํานวนนักศึกษา
เพศหญิงใชบริการมากกวานักศึกษาเพศชายจึงทําใหตัวแปรการไดรับบริการท่ีประทับใจนอยกวาเพศชาย  
  2.3   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีระดับช้ันปตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   เม่ือพิจารณา   
ตามหนวยงาน พบวา  นักศึกษาช้ันปท่ี 1, ช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 4  มีความพึงพอใจในการใหบริการงานฝาย
กิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ ในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความประทับใจในการ
ใหบริการงานงานฝายกิจการนักศึกษา  ยกเวน นักศึกษาชั้นปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการใหบริการงาน        
ฝายกิจการนักศึกษา ในหนวยงานตางๆ ในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ยังไมเกิด
ความประทับใจในการใหบริการงานฝายกิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ และนักศึกษาตองการไดรับบริการ
ท่ีดีข้ึน  ดังนั้น หนวยงานตางๆ ในฝายกิจการนักศึกษาจะตองวางแผนปรับปรุงการใหบริการตางๆ ใหดียิ่งข้ึน
กวาเดิมเพื่อใหนักศึกษาเกิดความประทับใจตอไป 

       จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความพึงพอใจในการใหบริการงานฝาย
กิจการนักศึกษาในหนวยงานตางๆ ท้ัง 4 ดาน สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวน ฝายทุนการศึกษา นักศึกษา     
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจเปนเพราะวาฝายทุนการศึกษาเปนหนวยงานที่ใหบริการดาน
ขอมูลและเอกสารของกองทุนกูยืมรัฐบาลเปนสวนใหญ ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษากองทุนกูยืมทุน
รัฐบาล และนักศึกษากองทุนกูยืมทุกคนจะตองเขารับบริการในหนวยงานฝายทุนการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาทุก
คนจะตองปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนกูยืมทุกประการ ซ่ึงเปนไปไดวานักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางอาจเปน
นักศึกษาที่กูกองทุนรัฐบาลเปนสวนใหญ จึงทําใหนักศึกษาใหความพึงพอใจในหนวยงานฝายทุนการศึกษา  
ในระดับปานกลางเทานั้น  
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ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.  ฝายทุนการศึกษา เปนหนวยงานที่มีนักศึกษาทุกคณะทุกช้ันปใชบริการจํานวนมากท่ีสุดกวาทุก

หนวยงาน เพราะเนื่องจากนักศึกษาสวนใหญกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจะตองผานกระบวนการ
ข้ันตอนตางๆ ซ่ึงเปนระเบียบของกองทุนกูยืมรัฐบาลอยูแลว ดังนั้น ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชบริการใน
ฝายทุนการศึกษาสวนใหญจึงอยูในระดับปานกลางเทานั้น แตเปนท่ีสังเกตวา นักศึกษาทุกคณะในระดับช้ันป 
ท่ี 1 มีความพึงพอใจในการใหบริการฝายทุนการศึกษา ในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษาในระดับช้ันปท่ี 2, 3 
และ4 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทานั้น ซ่ึง แสดงใหเห็นวา เม่ือนักศึกษาเขารับบริการในฝาย
ทุนการศึกษาจํานวนหลายๆคร้ัง อาจทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลไมครบถวน ไมชัดเจน หรือไมตรงตามความ
ตองการของนักศึกษา จึงอาจทําใหความพึงพอใจในการไดรับบริการของนักศึกษาในระดับช้ันปท่ีสูงข้ึนอยูใน
ระดับปานกลาง เพราะฉะนั้น ฝายทุนการศึกษา จึงนาจะทบทวนการใหบริการ ท้ังดานกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบริการ ดานบุคลากรการใหบริการ และดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก สวนดานผลท่ีไดรับจาก
การบริการ นักศึกษาพึงพอใจในระดับมากอยูแลว 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาวิจยัความพงึพอใจการใหบริการงานดานฝายกิจการนกัศึกษา  ท้ังมหาวิทยาลัย 
ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อเปรียบเทียบกนั 

2. ควรทําการศึกษาวิจยัความพงึพอใจการใหบริการงานดานฝายกิจการนกัศึกษานักศึกษา โดยแยก
ประเภทนักศึกษาท่ีกูยืมกองทุนรัฐบาล และนักศึกษาท่ีไมกูยืมกองทุนรัฐบาล  เพื่อเปรียบเทียบกัน 
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(ก) 
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ท่ีมีตองานกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2553 

 

------------------------------------- 
 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ 
ท่ีไดรับจากงานกิจการนักศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง และเปนประโยชนตอการนาํมาปรับปรุงคุณภาพ
ของการใหบริการใหดยีิ่งข้ึนไป  จึงขอใหนกัศึกษาตอบแบบสํารวจนี้ตามความเปนจริง เพื่อเปนประโยชน
สูงสุดตอนักศึกษาตอไป 
 

คําชี้แจง   แบบสอบถามมี 3 ตอน  ใหตอบทั้ง 3 ตอน ดวยความเปนจริงและตามความคิดเห็นของนักศึกษามาก
   ท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวเก่ียวกับนักศึกษา 
คําช้ีแจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชอง          
   
 1.  เพศ  
   ชาย   หญิง 
  
 2.  คณะท่ีนกัศึกษาสังกัด 
   บริหารธุรกิจ     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   การบัญชี 
   นิเทศศาสตร     ศิลปกรรมศาสตร 
   นิติศาสตร ปรีดีพนมยงค    วิศวกรรมศาสตร 
   เศรษฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยนานาชาติ 
  
 3. ช้ันปท่ีสังกัด 
   ช้ันปท่ี 1 
   ช้ันปท่ี 2 
   ช้ันปท่ี 3 
   ช้ันปท่ี 4 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการงานกิจการนักศึกษาในหนวยงานตาง ๆ 
   การประเมินความพึงพอใจตอการรับบริการของงานกิจการนักศึกษาในแตละแผนก ใชวิธีประเมินโดยใหผูตอบ
แสดงความคิดเห็น โดยกําหนดคาคะแนนระดับความพึงพอใจ แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
  5 หมายถึง  พอใจระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  พอใจระดับมาก 
  3 หมายถึง  พอใจระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  พอใจระดับนอย 
  1 หมายถึง  พอใจนอยที่สุด 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

  
ระดับความพึงพอใจ 

           ความพึงพอใจตอการใหบริการ         มากท่ีสุด       มาก                ปานกลาง   นอย       นอยท่ีสุด 

1.)  ฝายทุนการศึกษา 
 1.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

     

    1.1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความ
คลองตัว 

     

    1.1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ      
    1.1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

     

 1.2  ความพึงพอใจตอบุคลากรท่ีใหบริการ      
    1.2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ      
    1.2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร       
    1.2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    
ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

     

 1.3   ความพึงพอใจตอสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก      
   1.3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ      
   1.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ      
   1.3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
 1.4   ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ      
   1.4.1  ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ       
   1.4.2  ไดรับบริการท่ีคุมคา และเปนประโยชน      
   1.4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม      
2.)  แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  
  2.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

     

  2.1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว      
  2.1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ      
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    2.1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

     

 2.2   ความพึงพอใจตอบุคลากรท่ีใหบริการ      
    2.2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ      
    2.2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร       
    2.2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    
ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

     

 2.3   ความพึงพอใจตอสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก      
   2.3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ      
   2.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ      
   2.3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
 2.4   ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ      
   2.4.1  ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ       
   2.4.2  ไดรับบริการท่ีคุมคา และเปนประโยชน      
   2.4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม      
3.)  แผนกแนะแนวและจัดหางาน (ศูนยนําความรูสูการปฏิบัติ) 
   3.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

     

  3.1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความคลองตัว      
   3.1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ      
   3.1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการ  
ใหบริการตาง ๆ 

     

   3.2   ความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ      
    3.2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ      
    3.2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร       
    3.2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    
ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

     

  3.3   ความพึงพอใจตอสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก      
    3.3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ      
    3.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ      
    3.3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
  3.4   ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ      
    3.4.1  ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ       
    3.4.2  ไดรับบริการที่คุมคา และเปนประโยชน      
    3.4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม      
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4.)  แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
   4.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

     

     4.1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความ
คลองตัว 

     

     4.1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ      
     4.1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนใน
การ  ใหบริการตาง ๆ 

     

  4.2   ความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ      
     4.2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ      
     4.2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร       
     4.2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    
ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

     

  4.3   ความพึงพอใจตอสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก      
     4.3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ      
     4.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ      
     4.3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
   4.4   ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ      
     4.4.1  ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ       
     4.4.2  ไดรับบริการท่ีคุมคา และเปนประโยชน      
     4.4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม      
5.)  แผนกกิจกรรมกีฬา 
   5.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

     

     5.1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความ
คลองตัว 

     

     5.1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ      
     5.1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนใน
การ  ใหบริการตาง ๆ 

     

   5.2   ความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ      
     5.2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ      
     5.2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร       
     5.2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    
ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

     

   5.3   ความพึงพอใจตอสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก      
     5.3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ      
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     5.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ      
     5.3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
   5.4   ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ      
     5.4.1  ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ       
     5.4.2  ไดรับบริการท่ีคุมคา และเปนประโยชน      
     5.4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม      
6.)  แผนกบริการกีฬา 
   6.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

     

     6.1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความ
คลองตัว 

     

     6.1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ      
     6.1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนใน
การ  ใหบริการตาง ๆ 

     

   6.2   ความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ      
     6.2.1  การดูแลเอาใจใสและการมีจิตสํานึกในการใหบริการ      
     6.2.2  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร       
     6.2.3  มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน ช้ีแจงขอสงสัย    
ใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

     

   6.3   ความพึงพอใจตอสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก      
     6.3.1  มีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการ      
     6.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ      
     6.3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
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7.)  แผนกเลขานุการ 
  7.1  ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

     

     7.1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีความ
คลองตัว 

     

     7.1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ      
     7.1.3  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนใน
การ  ใหบริการตาง ๆ 
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ความพึงพอใจตอการใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 
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     7.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นตอผูมาใชบริการ      
     7.3.3  ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
  7.4   ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ      
     7.4.1  ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ       
     7.4.2  ไดรับบริการท่ีคุมคา และเปนประโยชน      
     7.4.3   ผลที่ไดรับจากการใชบริการโดยภาพรวม      
 
 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ   
 .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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DPU



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

  

(ข) 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล นางชะเอ้ิน  พศิาลวัชรินทร  
วัน  เดือน ปเกิด 1  มกราคม  2506 
สถานท่ีเกิด -  ป พ.ศ. 2529  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร         

สาขาวิชาพลศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการศึกษา -  ป พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร         

สาขาวิชาจิตวทิยาการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ประวัติการทํางาน -  ป พ.ศ. 2529 – 2544   ทํางานท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC) 

-  ป พ.ศ. 2544 ปจจุบัน  ทํางานท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย (DPU)  
สถานท่ีอยูปจจุบัน - 3/214  หมูบานโชคชัยปญจทรัพย  ซ. รามคําแหง 184  ถ. รามคําแหง   

แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กทม. 10510 
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