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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึกษาใหมและสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา เม่ือตัดสินใจเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลว โดยใชเคร่ืองมือ
แบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยางนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 400 ตัวอยาง ในปการศึกษา 
2552 และใชโลจิตเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากตัดสินใจเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกลาว 
 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ พบวา ปจจัยท่ีมีผลมาก
ท่ีสุด คือความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) ของมหาวิทยาลัยดานการ 
จัดการหลักสูตรหรือเปดสอนสาขาวิชาท่ีนาสนใจ และตรงกับความตองการของนักศึกษา 
 จากการวิเคราะหโลจิต พบวาปจจัยท่ีมีผลตอโอกาสความพึงพอใจหวังเขาศึกษาของ
นักศึกษาประกอบดวย  ความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles) ซ่ึงผูท่ีมีความ    
พึงพอใจในการใหบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยมีมากเปน 1.804 เทาของผูไม
พึงพอใจสวนปจจัยความนาเช่ือถือของนักศึกษาในเร่ืองการใหบริการของมหาวิทยาลัยนั้น ในกลุม
ท่ีมีความพึงพอใจมีโอกาสความนาเช่ือถือสูงกวากลุมท่ีไมพึงพอใจ 2.23 เทา  ปจจัยดานความพรอม
และความเต็มใจที่จะใหบริการ โอกาสความพึงพอใจในกลุมท่ีมีความพึงพอใจสูงกวากลุมท่ีไมมี
ความพึงพอใจ 3.066 เทา สวนปจจัยดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันนั้น โอกาสความพึง
พอใจของกลุมท่ีมีความพึงพอใจสูงเปน 1.856 เทาของกลุมท่ีไมมีความพึงพอใจ  ในขณะท่ีปจจัย
ดานความเขาใจในความรูสึกของผูรับบริการ  โอกาสความพึงพอใจของกลุมท่ีมีความพึงพอใจสูง
กวาของกลุมท่ีไมมีความพึงพอใจคิดเปน 2.114 เทา 
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ABSTRACT 

 

 The main objective of the study is to analyze factors affecting the student’s decision 
to study at Suan Sunandha Rajabhat University and to survey the student’s after enrolling in Suan 
Sunandha Rajabhat University. The analysis employed primary data from a survey of 400 sample 
fresher men in the academic year 2009. The logistic regression model was used as tools of 
analysis. 

The findings of the study indicated two most important factors, attracting the 
student’s interest to enroll in the University. They were the university’s willingness to province 
services, and the available field of study which are of most interest and being needed by student. 

The results of the analysis of the logistic regression equation indicated that service 
factors influencing the student’s decision expressed in term of satisfaction level on services 
provided with 0.05 statistically significance level include tangible facilities, reliability, 
responsiveness, assurance, and empathy. 

On the tangible facilities, those who were satisfied with facilities provided greater 
chance of satisfaction by 1.804 times over those who were not. For the reliability, responsiveness, 
assurance, and empathy items, those who were satisfied provided greater chances of satisfaction 
over those who were unsatisfied by 2.226, 3.066, 1.856 and 2.114 times respectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตท่ีผานมาการศึกษาในระดับสูงยังมีความตองการไมมากนัก  จึงทําใหผูท่ีศึกษา
อยูนั้นไมมีความตองการที่จะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะเห็นวาไมสําคัญ  และการเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ยังมีสถาบันการศึกษารองรับไมมากนัก  ตอมาไดมีสงเสริมใหมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากข้ึนเนื่องจากบุคคลเริ่มคํานึงถึงความเจริญกาวหนาในอนาคต  
เพราะเห็นวาเปนการศึกษาที่มีจุดมุงหมายที่จะไดพัฒนาความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  
แนวคิดวิธี   การปฏิบัติเฉพาะสาขา  เพื่อใหผูท่ีไดรับการศึกษาสามารถปรับสภาพในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  อีกท้ังยังเปนการเพิ่มพูนศักยภาพและมาตรฐานการทํางานของบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ  ปจจุบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันของรัฐและเอกชนมีเพิ่ม       
มากข้ึน  จึงเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีตองการแสวงหาความรูและประสบการณ  สามารถเลือกเขา
ศึกษาตอไดตามความตองการ  เพื่อสามารถศึกษาตอควบคูไปกับการทํางานได  
   การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนเสมือนแหลงความรู ท่ีจะเสริมสรางความกาวหนา
ทางวิชาการ  เพื่อใชเปนปจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  อันเปนปจจัยพื้นฐาน ในการพัฒนา
ประเทศ บุคคลท่ัวไปจึงใหความสําคัญแกการศึกษา  โดยมีแนวคิดวาผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาส
เจริญกาวหนาในดานตาง ๆ  ไดดีกวาบุคคลท่ีไดรับการศึกษาตํ่า  ดังน้ันบุคคลท่ัวไป จึงพยายามที่จะ
ศึกษาใหถึงระดับสูงท่ีสุด  คือ  ระดับอุดมศึกษา  จนมีคํากลาววาสังคมไทยเปนสังคมที่นิยมคนท่ีมี
ปริญญา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีมุงเสริมสรางใหผูเรียน
ไดพัฒนาความรูและทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญมาก ยิ่งข้ึน  มุงสรางสรรค
ความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ  โดยเฉพาะทางดานการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนา
องคความรู  ซ่ึงปจจุบันการศึกษาตอในระดับปริญญาโทนั้น  ไดมีผูนิยมเขาศึกษาตอกันมากข้ึน  

เนื่องจากระบบการศึกษาระดับตนๆ  ในประเทศไทยไดมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน และปจจุบัน
มีอาจารยท่ีจบการศึกษาท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากตางประเทศเปนจํานวนมาก    
ทําใหสามารถเปดสอนในระดับปริญญาโทไดกวางขวางยิ่งข้ึน  ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเรียน
ท่ีสําคัญอีกอยางก็คือ  คานิยมในปริญญา  การไดรับปริญญาข้ันสูงจะมีประโยชนในการทํางาน  
ลักษณะการทํางานหลายอยางในประเทศไทยข้ึนอยูกับปริญญา  ไมไดข้ึนอยูกับประสบการณและ
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ความรูความสามารถเพียงอยางเดียว   คนที่มีปริญญาสูงเทานั้นที่จะสามารถเลื่อนไปสูตําแหนงท่ี
สูง ๆ  บางตําแหนงได  นอกจากน้ียังมีสาเหตุอ่ืนๆ อีก  เชน เรียนจบปริญญาตรีแลวยังหางานทํา
ไมไดจึงเรียนตอระดับปริญญาโทเพ่ือชะลอการวางงาน  นอกจากน้ีการเรียนปริญญาโทเปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน  เพราะมีสถาบันการศึกษาหลายแหงเปดสอนในระดับปริญญาโทหลัง
เลิกงาน  จึงมีผูท่ีตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเปนจํานวนมาก นอกจากนี้บางคนยังเห็นวา
การศึกษาตอระดับปริญญาโทเปนแฟช่ันอยางหนึ่งในสังคมปจจุบันเปนเร่ืองของนักศึกษาท่ีพยายาม
จะพัฒนาศักยภาพตัวเอง  เพราะในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน   ทําใหอัตราการแขงขันคอนขางสูง  
การไดพัฒนาตัวเองก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะสามารถทําใหกาวไปสูความสําเร็จในหนาท่ีการงานได  ซ่ึง
การตัดสินใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษานั้นแตละคนอาจมีเหตุผล  มีแรงจูงใจแตกตางกัน
ไป  เชน  ตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มข้ึน  เพื่อนําไปพัฒนางานในหนาท่ีให
เจริญกาวหนา  ตองการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อนําไปประกอบการแสวงหาความ
เจริญกาวหนาและความมั่นคงในชีวิต  บางคนอาจมีความมุงหวังเพื่อใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
และความมีช่ือเสียงเกียรติยศ  นอกจากนี้เหตุจูงใจในการศึกษาตอของบุคคลในแตละระดับจะ
แตกตางกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาส  ความคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเร่ิมมีแนวหันเหเขา
หาผลทางเศรษฐกิจ เชน เรียนในสาขาวิชาท่ีหางานทําไดงาย  มีรายไดดี  ไมตองทํางานหนักและที่
สําคัญตองเปนงานประเภทท่ีตนมีใจรักและช่ืนชอบท่ีจะทํางานนั้นดวย  บางคร้ังการเลือกเรียนตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา มักข้ึนอยูกับคานิยมหรือความตองการของผูปกครอง  เนื่องจากมีความเห็น
วาการเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาน้ันจะทําใหบุตรหลานมีโอกาสไดงานดี ๆ ทํา  มีเงินเดือนสูง  
เปนเจาคนนายคน  มีเกียรติยศศักดิ์ศรี  เปนท่ีเชิดหนาชูตาของวงศตระกูลได  ครอบครัวใดมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจท่ีดีก็จะพยายามสงบุตรหลานใหไดเรียนจนถึงระดับสูงสุด  อาจเรียนจนถึงระดับ
ปริญญาเอก  เทาท่ีสติปญญาจะเอ้ืออํานวยใหเรียนได    
  จากความสําคัญของการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  จึงมีนิสิตนักศึกษาจํานวนมากเขา
มาศึกษาตอเพราะตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความรูความสามารถ  และมีประสบการณ
ใหมากยิ่งข้ึน  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และทันตอการเปล่ียนแปลงของ
สังคมยุคปจจุบัน  ความกาวหนาทางวิชาการ  ตลอดจนความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  จึงตองพัฒนาตัวเองเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว  มิฉะนั้นแลวก็จะกลายเปนผูลาหลัง  นอกจากนี้ผูท่ีจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตยัง
เปนท่ียอมรับของสังคมสงผลตอความกาวหนาในการทํางานในอนาคตตอไป  
   สถาบันอุดมศึกษาต้ังแตในสมัยอดีตจนถึงปจจุบันนับไดวาเปนแหลงท่ีสรางองค
ความรูและทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญ โดยมีภารกิจหลักอยู 4 ประการ ไดแก การสอนหรือการผลิต
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บัณฑิต การสรางองคความรูหรือการวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  (ขุนทอง  อินทรไทย, 2519 : 76 - 79) 
 ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน  865  แหง (ไมนับรวมวิทยาเขต ถาหากนับรวม
วิทยาเขตเทากับ 894 แหง) โดยแบงเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 681 
แหงสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจํานวน 78 แหง และสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามกระทรวงอ่ืน ๆ จํานวน 106  แหง หรือเปนสัดสวน 76 : 09 : 12 และจําแนก
สถาบันอุดมศึกษาตามประเภทสถาบันรัฐและเอกชน กรุงเทพและภูมิภาค 
   จํานวนนักศึกษา  (ท้ังสถาบันจํากัดรับและไมจํากัดรับ) ตั้งแตปการศึกษา 2542 จนถึงป
การศึกษา 2544 พบวามีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกระดับการศึกษา โดยมีนักศึกษา 1,662,358 คน 
ในปการศึกษา  2542 และเพิ่มข้ึนเปน 1,868,642 คนในป 2544  หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 12 เปนจํานวน
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาประเภทไมจํากัดรับ 635,627 คน หรือรอยละ 34 
 อัตราสวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอประชากร ตั้งแตปการศึกษา 2539 ถึง 2544 
พบวา อัตราสวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอประชากรอายุ 18 – 19 ป มีอัตราสวนสูงข้ึนทุกป คือ
คิดเปนรอยละ 16.7 รอยละ 19.4 รอยละ 20.6 รอยละ 20.6 รอยละ 24.4 รอยละ 26.1 และรอยละ 27.3 
ตามลําดับ 
 ในปการศึกษา 2542  มีอัตราสวนนักศึกษาตอประชากรในกลุมอายุเดียวกันระดับ ต่ํากวา
ปริญญาตรีและระดับปริญญากลุมอายุ 18-21 ป และจํานวนนักศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีกลุม
อายุ 22-24 ป คิดเปนรอยละ 24.4 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 27.3 และ      
รอยละ 3 ในปการศึกษา 2544 ซ่ึงหากนําอัตราสวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอประชากรนี้มา
เปรียบเทียบกับเปาหมายในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ีให
สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทตองรับนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) เขาเรียนไดไม
นอยกวารอยละ 28.0 ของประชากรกลุมอายุ 18-24 ป อาจกลาวไดวาอัตราสวนนักศึกษาตอ
ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาจะสูงกวาเปาหมายท่ีวางไวตามแผน 
               การกระจายโอกาสทางการศึกษา จากการพิจารณาจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูตาม
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 865 แหง (ไมนับรวมวิทยาเขต) มีคาเฉลี่ยจํานวนสถาบันทั้งประเทศ 
เทากับสถาบันอุดมศึกษา 11 แหงตอจังหวัด โดยพบวา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมท้ัง
จังหวัดท่ีมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตรและสภาพทางเศรษฐกิจจะมีสถาบันอุดมศึกษากระจายอยู
หนาแนนกวาจังหวัดท่ีอยูหางไกล โดยกรุงเทพมหานครมีจํานวนสถาบันมากท่ีสุดถึง 186 แหง และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดในสวนภูมิภาคท่ีมีสถาบันอุดมศึกษามากท่ีสุด คือ 37 แหง   
   มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 717 แหง และสอนระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 261 แหง โดยทุกจังหวัดจะมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนระดับกวาปริญญาตรี      
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แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญาตรีนั้นจะมีเพียง 57 จังหวัด และมีจังหวัดท่ี
ไมมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนระดับปริญญาตรีอยูถึง 19 จังหวัด คือ จังหวัดปตตานี สตูล พังงา 
พัทลุง ระนอง สมุทรสงคราม สิงหบุรี อุทัยธานี พิจิตร ลําพูน แมฮองสอน หนองบัวลําพู ยโสธร 
มุกดาหาร อํานาจเจริญ ปราจีนบุรี ระยอง ตราด และสระแกว 
               หากนับรวมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะทําใหมีสถาบันเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 29 
แหง รวมเปนสถาบันอุดมศึกษาท้ังส้ิน 894 แหง ซ่ึงพบวา ท่ีตั้งของวิทยาเขต/สารสนเทศ หรือศูนย
การศึกษาหรือโครงการจัดการศึกษาเหลานี้สวนมากจะกระจายซอนกันอยูในจังหวัดท่ีมี
สถาบันอุดมศึกษาเดิมอยูแลวถึง 26 แหง และมีเพียง 3 จังหวัดที่ไมซอน คือ จังหวัดปตตานี 
ปราจีนบุรี และสระแกว 
               สัดสวนจํานวนประชากรอายุ 18 - 24 ตอสถาบันอุดมศึกษา พบวาโดยเฉลี่ยจะมี
สถาบันอุดมศึกษา 1 แหง ตอประชากรอายุ 18-24 ป จํานวน 8,546 คนโดยกรุงเทพมหานครมี
สัดสวนคือ 1 สถาบันตอประชากรอายุ 18-24 ป 3,355 คน ลําดับที่สอง คือ เขตการศึกษา 3 มี
สัดสวน 1 สถาบันตอประชากร 6,578 คน ลําดับที่สาม คือ เขตการศึกษา 6 มีสัดสวนตอ 
7,002 คน 
               อัตราการ เร ียนต อระด ับอ ุดมศ ึกษา  ปก ารศ ึกษา  2542มีอ ัตราการ เ ร ียนต อ
ระดับอุดมศึกษาท้ังประเทศ เปนรอยละ 82.1 และเพ่ิมเปนรอยละ 88.1 ในปการศึกษา 2544 โดย
แบงเปนอัตราการเรียนตอระดับตํ่ากวาปริญญาตรีรอยละ 50.6 ระดับปริญญาตรีรอยละ 31.5 และใน
ปการศึกษา  2544  มีอัตราการเรียนตอระดับตํ่ากวาปริญญาตรีรอยละ 44.4 และระดับปริญญาตรี
รอยละ 43.8 ซึ่งเมื่อมองภาพรวมทั้งประเทศอาจกลาวไดวาเขตการศึกษาในภาคใต ไดแก เขต
การศึกษา 2 เขตการศึกษา 3 และเขตการศึกษา 4 มีผูนิยมเรียนตอในระดับอุดมศึกษาสูงมากกวาภาค
อ่ืน ๆ ของประเทศและเม่ือพิจารณาจัดลําดับจังหวัดท่ีมีอัตราการเรียนตอระดับอุดมศึกษาสูง พบวา 
จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเรียนตอระดับปริญญาตรีสูงท่ีสุด คือ รอยละ 196.5 อันดับสองและสาม 
คือ กรุงเทพมหานครและเชียงใหม คือ รอยละ 160.9 และรอยละ 88.6 ตามลําดับ สําหรับอัตราการ
เรียนตอระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คือ จังหวัดยะลา รอยละ 126.6 อับดับสองและสาม คือ สงขลาและ
ภูเก็ต คือรอยละ 84.2 และรอยละ 76.0 ตามลําดับ (อรวรรณ อนันตพงษ, 2540)  

อยางไรก็ตาม แมวาขอมูลดังกลาวจะช้ีใหเห็นการกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ภูมิภาคตางๆ  ตลอดจนสัดสวนสถาบันตอจํานวนประชากรในพื้นท่ี และอัตราการเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษา แตก็ไมไดช้ีใหเห็นวาสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยูในภูมิภาคนั้น ๆ จะใหบริการ
การศึกษาเฉพาะประชากรในพื้นท่ีเทานั้น เพราะโดยขอเท็จจริงแลวจะมีประชากรจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
เขามาศึกษาตอหากสอบคัดเลือกได ขอมูลการกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีเสนอนี้สะทอนภาพ
เชิงปริมาณ และแสดงดัชนีท่ีคํานวณไดจากการรวบรวมขอมูลทางสถิติเทานั้น ซึ่งในปจจุบัน
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สถาบันการศึกษามีอัตราเพิ่มมากข้ึนทุกป ทําใหการรับสมัครนักศึกษามีการแขงขันเพิ่มมากข้ึนตาม
ไปดวย สถาบันการศึกษาแตละแหงจึงตองมีการใชกลยุทธตาง ๆ ในการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อเปนการดึงดูดความสนใจมากยิ่งข้ึน 
 ทุกประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยกําเรงรัดพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
ตนเขาสูสังคมเศรษฐกิจใหม และสังคมฐานความรู knowledge – basedsociety เพ่ือใหประเทศมี
ศักยภาพในการแขงขันดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเปนขุมกําลังทางปญญาท่ีจะสามารถช้ีนําสังคมไปในทิศทางท่ีถูกตอง มหาวิทยาลัย  
ราชภัฎสวนสุนันทาหลีกเล่ียงไมได จําเปนตองเรงรัดพัฒนาและปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอนเพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง  จุดเร่ิมตนท่ี
สําคัญคือ ตองมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการท่ีดีและการใชยุทธศาสตรเชิงรุก  เพื่อให
การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบความตองการของสังคม และสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัย
ท้ังในและตางประเทศในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พื้นท่ีเดิมเปนสวนหน่ึงของพระราชวังดุสิตเขต
พระราชฐานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดสราง
เปนสวนปาสําหรับเสด็จประพาสเพื่อสําราญพระอิริยาบถและเพื่อเปนท่ีอาศัยในวังหนาสําหรับ   
เจาจอมของพระองค ไดทรงโปรดเกลาพระราชทานนามวา “สวนสุนันทา” 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อานันทมหิดล คณะผูสําเร็จราชการแทน
พระองคดําริท่ีจะใหเปนท่ีพักอาศัยของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แตคณะรัฐมนตรีลงมติใหใชสถานที่นี้เปนประโยชนทางการศึกษาของรัฐ กระทรวงธรรมการจึงได
จัดตั้งใหเปนสถานศึกษาสําหรับกุลสตรีช่ือ “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย”  เม่ือวันท่ี  17  
พฤษภาคม 2480 ตั้งแตวันนั้นจนถึงปจจุบัน กอต้ังมาเปนเวลา 71 ป และไดพัฒนาดานการศึกษา
อยางตอเนื่องจนกระท่ัง ในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีฐานะเปนนิติบุคคล มี
ระเบียบขอบังคับและการบริหารราชการใหม  ทําใหมีการปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา การ
เรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ ท่ีเนนคุณภาพและตอบสนองกับความตองการของชุมชน
และทองถ่ิน  จึงไดพัฒนาหลักสูตรใหมท้ังระดับปริญญาโท และปริญญาเอกท่ีเปนจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย   ปจจุบันมีนักศึกษา ท้ังส้ิน 14,412  คน   ปจจุบันมีการรับนักศึกษา  6  ประเภท  ไดแก   

1. ประเภทรับสมัครตรงผาน (Admission) กลางของสํานักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. ประเภทรับสมัครตรง (Admission) ของมหาวิทยาลัยฯ 
3. ประเภทโควตาความสามารถทางวิชาการ 
4. ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ 
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5. ประเภทโควตาเพชรสุนันทา 
6. ประเภทสมัครคัดเลือก 
การรับสมัครนักศึกษาในแตและปมีประมาณการตั้งเปาหมายของแตละปเอาไว  และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับสมัครนักศึกษาได  การรับสมัครนักศึกษาในแตละปมี
จํานวนนักศึกษาเขามาสมัครลดลง 

ป พ.ศ. 2546  มีนักศึกษาใหมจํานวน 3,524   คน 
ป พ.ศ. 2547  มีนักศึกษาใหมจํานวน 3,344 คน 
ป พ.ศ. 2548  มีนักศึกษาใหมจํานวน 4,132 คน 
ป พ.ศ. 2549  มีนักศึกษาใหมจํานวน 5,190 คน 
ป พ.ศ. 2550  มีนักศึกษาใหมจํานวน  4,410 คน 
ป พ.ศ. 2551  มีนักศึกษาใหมจํานวน   4,284 คน 
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ภาพท่ี 1.1  แสดงจํานวนนักศึกษาในแตละปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
เนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดมีการขยายวิทยาเขตไปตาม

ภูมิภาคตาง ๆ  จึงทําใหมีการปรับปรุงแผนรับสมัครนักศึกษาใหมีการรับสมัครจํานวนเพ่ิมข้ึน  แตมี
จํานวนนักศึกษาเขามามอบตัวจํานวนนอยกวาแผนรับสมัคร  ทําใหเปาหมายการรับสมัครนักศึกษา
ใหมมีจํานวนลดลง 

ในสถานการณปจจุบันมีสถาบันอาชีวะและมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดข้ึนมากมายหลาย
แหง  ทําใหเกิดทางเลือกใหม ๆ ในการตัดสินใจท่ีจะเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
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หลากหลายมากยิ่งข้ึนตามไปดวย ทําใหมหาวิทยาลัยท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสถาบัน
อาชีวะตาง ๆ เกิดการแขงขันกันเพื่อหากลยุทธท่ีใชในการประชาสัมพันธ การจัดทําแผนรับสมัคร
นักศึกษา ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจําเปนตองกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อสราง
แนวทางในการแขงขันทางดานการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะการวาง
แนวทางในการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมาย ในการรับสมัครนักศึกษาใหมในแต
ละป ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองทราบถึงปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจของนักศึกษาท่ีใชใน
การเลือกสถาบันการศึกษา การเลือกวิชากการศึกษาที่แปลกใหมมีตลาดแรงงานรองรับ ฯลฯ เพื่อ
ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะสามารถใชเปนขอมูลในการปรับแผนการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน
เองตอไปในอนาคต  

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1. ศึกษาสถานการณการขยายตัวของจํานวนนักศึกษาและโครงสรางนักศึกษาใหมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
        2.  วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ของนักศึกษาใหม  
        3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อตัดสินใจเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนสุนันทาแลว   
        4.  เสนอแนะแนวทางในการวางแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา   
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ทําการวิจัยเฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีตัดสินใจเลือกเขา
มาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 6 คณะ ในปการศึกษา 2552 ไดแก คณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร  และคณะศิลปกรรมศาสตร  เทานั้น  ทดสอบสมมุติฐานโดยการตอบ
แบบสอบถาม และประมวลผลดวยเคร่ืองมือโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS   
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1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.  ทําใหทราบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
       2.  ไดทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเขามาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาจุดเดนและปรับปรุงจุดดอยของมหาวิทยาลัย 
       3.  เพื่อเปนแนวทางในการวางนโยบายกลยุทธการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมในป
การศึกษาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 
 

บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิด 

ในปจจุบันความเจริญกาวหนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการขยายตัวและพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพ่ือให
ประเทศมีความเจริญกาวหนาในทุกดานทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ปจจัยทางดานการศึกษามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ ประเทศใดมีประชากรท่ีไดรับ
การศึกษาที่ดี ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเทศนั้นก็จะสามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วและ
ประชากรของประเทศนั้นก็จะมีคุณภาพตามไปดวย สําหรับการศึกษาในประเทศไทยของเรา ตั้งแต
อดีตมาจนถึงปจจุบันนั้นไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องเร่ือย ๆ  แตก็ยังคงไมสามารถท่ีจะกระจาย
การศึกษาใหแกประชาชนในชนบทไดอยางท่ัวถึง อยางไรก็ตามการพัฒนาการศึกษานับวามี
ความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาใหประชากรใหมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการขยายตัว
ทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน มีการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนท่ัวไป  ทําใหประชากรมี
แนวทางในการเลือกศึกษาเพิ่มมากข้ึน เชน การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เปนตน 
นอกจากนั้นการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีประชาชนกําลังใหความสนใจอยาง
มาก เพื่อท่ีจะนําความรูความสามารถท่ีไดรับจากการศึกษามาพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
ตนเองและพัฒนาศักยภาพความกาวหนาทางดานอาชีพ   

 การเลือกศึกษาตอของแตละบุคคลจะมีเหตุจูงใจท่ีทําใหคนเลือกศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยดานตาง ๆ แตกตางกันไป ดังนี้ 

2.1.1 ปจจัยดานสถาบันการศึกษา  
1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงตามความตองการของนักศึกษา 
2) มหาวิทยาลัยมีอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
3) มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง 
4) มหาวิทยาลัยอยูใกลบาน 
5) อาจารยท่ีสอนมีช่ือเสียงและมีคุณภาพ 
6) มีการทดลองปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
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7) ความสะดวกสบายของหองเรียนและสวัสดิการของหองอเนกประสงคตาง ๆ 
2.1.2 ปจจัยดานราคา 

1) คาเลาเรียนมีความเหมาะสม 
2) คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม 
3) คาครองชีพในมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 

2.1.3 ปจจัยดานสถานท่ี  
1) มหาวิทยาลัยมีท่ีจอดรถกวางขวางและสะดวกสบายแกนักศึกษา 
2) ในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่บริเวณกวางขวางและมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
3) สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางและเปนศูนยกลางในการ

เดินทาง 
2.1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

1) มหาวิทยาลัยมีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ อยางท่ัวถึง เพื่อให
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

2) มหาวิทยาลัยมีระบบการผอนผันคาเลาเรียน 
3) มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให 

2.1.5 ปจจัยดานการใหบริการ 
ผู ท่ี เขามารับบริการมีความพึงพอใจกับการใหบริการ  โดยมหาวิทยาลัยจะตอง

ใหบริการแกนักศึกษาหรือผูท่ีมารับการติดตอ ดังนี้ 
1) ใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
2) เจาหนาท่ีผูรับบริการ  ใหบริการแกผูรับบริการอยางสุภาพ ออนนอม 
3) มีการเพิ่มชองทางในการชําระคาลงทะเบียนใหมากข้ึน เพื่อสะดวกตอการลงทะเบียน 

เชน ชําระโดยตรงท่ีมหาวิทยาลัย  ชําระผานสถาบันการเงินตาง ๆ ท่ัวประเทศ  ชําระผานบัตรเครดิต 
เปนตน 

2.1.6 ปจจัยดานการสมัครงาน 
นักศึกษาสวนใหญตองการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง   เนื่องจาก

นักศึกษามีความประสงคใหสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนตางเช่ือถือในช่ือเสียงและ
คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีตนเองไดตัดสินใจเลือกศึกษาตอ เนื่องจาก
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยสามารถรับประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตผูนั้นได     จึงเปน
สาเหตุใหสถานประกอบการคัดเลือกรับบุคคลนั้นเขาทํางานเปนอันดับตน ๆ เหตุผลเพราะจบจาก
สถาบันท่ีมีช่ือเสียง มีคุณภาพ 
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2.1.7 ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว   
ผูท่ีมาศึกษาตออาจมีเหตุผลสวนตัวในการเขาศึกษาตอ  เพราะอยากมีช่ือเสียง  เกียรติยศ  

อยากไดความรูความสามารถเพ่ือนําไปหางานท่ีดีไวประกอบอาชีพ  อยากไดช่ือวาเปนผูมีปริญญา  
ตองการที่จะไดรับความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนจากมหาวิทยาลัย  โดยเนนท่ีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและเน้ือหาวิชาเพื่อสามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
และชีวิตประจําวันไดจริง  

2.1.8 ปจจัยดานจากการชักจูงจากบุคคลและส่ือ   
นักศึกษาบางคนเขามาศึกษาตอโดยการสนับสนุน  ไดรับคําช้ีแจงหรือไดรับการชักชวน

จากเพ่ือน  ครู  อาจารยท่ีเคยสอนมา  ญาติพี่นองหรือสามี  ภรรยา ตลอดจนไดทราบขาวการรับ
สมัครจากส่ือตางๆ  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  เปนตน   

2.1.9 ปจจัยดานการเปนสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของสังคม   
เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญ  กอนตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานั้น  ตอง

มีการศึกษาคนควาขอมูลเร่ืองความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันวาตองการบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาประเภทใดมากท่ีสุด หรือจบสาขาวิชาใดแลวจะหางานทําไดงายท่ีสุด นักศึกษาจะ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสาขาวิชานั้นมากเปนอันดับแรก และการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับ
รองลงมาจะเปนสาขาวิชาท่ีตนเองช่ืนชอบ 
 
2.2  ทฤษฎี   
        2.2.1.  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาตอ 
        2.2.2.  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
        2.2.3.  ทฤษฎี SERVQUAL 

2.2.1   แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาตอ 
แรงจูงใจ เปนตัวกระตุนใหคนเราแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา หรือเปนแรงผลักดันให

กระทําส่ิงตาง ๆ ตามความตองการ การที่คนแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้น 
เนื่องมาจากบุคคลนั้นมีความตองการ และการท่ีคนเรามีความตองการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มักเปนเพราะวา
เขาขาดส่ิงนั้น ความตองการจะเปนแรงผลักดันใหเราแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหไดสิ่งนั้น ๆ มาเมื่อ
ไดสิ่งที่สนองตอบความตองการแลว เขาจะหยุดพฤติกรรมน้ัน แตเนื่องจากมนุษยมีความตองการ
ไมส้ินสุด จึงมีการแสดงพฤติกรรมอยูตลอดเวลา 
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สําหรับแรงจูงใจทางการเรียน  หรือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการศึกษาเปนส่ิงท่ีเกิดจาก
การเรียนรูไมใชพฤติกรรมท่ีเกิดตามกรรมพันธุ การฝกฝนอบรม ตลอดจน ส่ิงแวดลอมจะมีผล
โดยตรงตอระดับแรงจูงใจของบุคคล 

สําหรับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอ เปนส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหวัง หรือความ
ตองการท่ีอยากใหเกิดข้ึนในทางท่ีดีกับตนเองในอนาคต  เชน  ตองการความม่ันคงในชีวิต ในหนาท่ี
การงาน ตองการไดรับช่ือเสียงเกียรติยศ  ตองการไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขาง และในสังคม 
และตองการท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต หรือตองการนําความรูท่ีไดไปเปล่ียนอาชีพของตน 
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทันตอสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึง
ตองมีการพัฒนาตัวเองเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงบุคคลนั้น จึงพยามที่จะขวนขวายหาทางศึกษา
ตอเพ่ือสนองตอบความตองการตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตนเองไดตั้งไว 

แรงจูงใจท่ีมีผลตอการเลือกศึกษา  มีนกัวจิยัไดใหแนวคิดไวหลายทานดังนี ้
ทิพยวรรณ  นพวงษ ณ อยุธยา ( 2526) ไดใหแนวคิดไววา แรงจูงใจในการศึกษาตอของ

บุคคลในแตละระดับจะแตกตางกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาส ในวัยเด็กสวนใหญจะเรียน
เพราะพอแมใหเรียน  หรือเรียนตามเพื่อน ถาเปนวัยรุนตอนปลาย และวัยท่ีกําลังยางเขาสูวัยผูใหญ
ตอนตน  คือ อายุระหวาง 16-25 ป ก็อาจจะมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนไปอีกแบบหนึ่ง
เพราะอยูในวัยนี้เร่ิมจะมองเห็นแนวทางชีวิต ซ่ึงเห็นไดจากบุคคลรอบขาง บางคนอาจจะเร่ิมมีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับภาระของครอบครัวดานตางๆ ท่ีนอกเหนือไปจากความรับผิดชอบท่ีมีตอตนเอง 
และอาจจะพบเห็นปญหาชีวิตครอบครัว จากครอบครัวของตนเอง เพ่ือน ญาติพี่นองหรือผูใกลชิด
คนอ่ืนๆ  ความคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเร่ิมมีแนวหันเหเขาสูผลไดทางเศรษฐกิจ เชน การเลือก
เรียนในสาขาท่ีหางานทําไดงาย มีรายไดดี ไมตองทํางานหนัก  และท่ีสําคัญคือตองเปนงานประเภท
ท่ีตนมีใจรักและชอบท่ีจะทําดวย เปนตน บางคร้ังการเลือกสาขาวิชาตาง ๆ ของเด็กวัยรุนมักข้ึนอยู
กับคานิยม พอแมพี่นองและเพ่ือน เพราะการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของคนไทย  ไมคอยจะเปด
โอกาสใหบุตรหลานไดมีโอกาสตัดสินใจดวยตนเอง พอแมญาติพี่นองบางคนมีคานิยมเกาๆ วาการ
ไดเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเทานั้นท่ีจะทําใหบุตรหลานไดงานดีๆ เงินเดือนสูงๆ เปนเจาคนนาย
คน  เปนท่ีเชิดหนาชูตาของพอแม วงศตระกูล โดยไมคํานึงถึงความสามารถของผูเรียน  ในเร่ืองการ
สนับสนุนของครอบครัวนี้ ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักจะพยายามสงบุตรหลานใหได
เรียนถึงระดับสูงสุดเทาท่ีสติปญญาจะเอ้ืออํานวยใหเรียนได  อาจเรียนจนถึงระดับช้ันปริญญาโท  
ปริญญาเอก   สวนครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี  ไมอาจสงบุตรหลานให เ รียน
ระดับอุดมศึกษาไดก็จําเปนตองใหออกไปประกอบอาชีพชวยเหลือครอบครัวกอน  เม่ือมีโอกาสใน
ภายหนา  และมีความสนใจจึงกลับเขามาศึกษาตอ ในการศึกษาของกลุมหลังนี้มักมีความแตกตาง
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จากกลุมแรก  กลาวคือ  คนกลุมนี้มักจะเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนสนใจ และเพิ่มพูนวิทยฐานะทางสังคม 
และเศรษฐกิจดวย 

สรุปไดว าแรงจูงใจท่ีมีตอการเ ลือกศึกษาตอ  หวัง เพื่อ เปนการพัฒนาความรู 
ความสามารถ และเพื่อนําไปประกอบอาชีพ  เพราะในสถานการณปจจุบันสถานประกอบการตางๆ 
มีการแขงขันกันอยางรุนแรง  สถานประกอบการจึงตองการบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เขามา
ปฏิบัติงานในองคกรเพื่อแขงขันกับสถานประกอบการอ่ืนๆ สงผลใหเกิดแรงจูงใจใหบุคคลตองการ
ศึกษาตอเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองเพ่ือนําไปแขงขันกันในการเขาปฏิบัติงานอีกข้ัน
หนึ่ง 

ธํารง  อุดมไพจิตรกุล  (2544) ไดใหแนวคิดไววา อุปสงคของการศึกษา หมายถึง ความ
ตองการของผูเรียนที่จะพัฒนาคุณภาพของตนเองตามเปาหมายท่ีวางไว หรือความตองการของ
สังคมท่ีจะพัฒนาคุณภาพของประชาชน  ตามเปาหมายท่ีวางไว เม่ืออุปสงคของการศึกษาเปนความ
ตองการของบุคคลหรือสังคมท่ีหวังจะเรียนในสถานศึกษา เพื่อใหมีความรูในวิชาการดานตาง ๆ 
เพ่ือประกอบอาชีพ และเพื่อเปนท่ียอมรับนับถือของบุคคลอ่ืน และสังคมท่ัวไป  นี่คือส่ิงจูงใจหรือ
ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตออุปสงคของการศึกษาแตเปนสิ่งจูงใจอีกประการ คือความอยากรู 
(Curiosity)  ก็ไปศึกษาหรือเรียนเพื่อตอบสนองความอยากรูไมไดหวังจะนําไปใชประโยชน 
เพราะฉะน้ันอุปสงคของการศึกษาจึงแบงไดเปน 2 สวนคือ 

1. อุปสงคการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  การศึกษาจึงเปนการลงทุนเพื่อผลิต
ประชากรที่เรียกวาทุนมนุษย (Human  Capital) 

2. อุปสงคของการศึกษาเพื่อตอบสนองความอยากรูของผูเรียน การศึกษาจึงเปนการ
บริโภค (Consumption)  เพื่อตอบสนองความอยาก (Consumption Goods)  การศึกษาจึงเหมือนกับ
สินคาเพื่อการบริโภค 

อุปสงคของการศึกษาสามารถสรุปไดเปน 2 กรณี คือ กรณีแรก เกิดจากผูเรียนตองการ
พัฒนาคุณภาพของตนเอง สวนในกรณีหลังอุปสงคของการศึกษาเกิดข้ึนเนื่องจากตอบสอนงความ
อยากเรียนของผูเรียน  ดังนั้นจึงกลาวไดวาการศึกษาเปนปจจัยการผลิตอยางหน่ึง (Productive 
Agent)   ผูเรียนเปนสวนหนึ่งของวัตถุดิบ (Material) และผูท่ีจบการศึกษาเปนผลผลิต (Production) 
และการศึกษาสามารถจัดเปนอุปสงคตอเนื่อง (Derived  Demand) ได 

สาเหตุท่ีเกิดอุปสงคของการศึกษา  มีดังนี ้
1. เพื่อจะไดมีความรู ความสามารถไปใชในการประกอบอาชีพ  เพราะการศึกษาจะทํา

ใหมีงานทํา  ยิ่งมีการศึกษาสูงรายไดก็เพิ่มข้ึนตามไปดวย เชน ในประเทศไทยจบการศึกษาภาค
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บังคับทํางานไดคาตอบแทนตามอัตราคาจางข้ันตํ่า หากจบการศึกษาสูงข้ึนเงินเดือนก็จะสูงข้ึน
ตามลําดับท่ีจบการศึกษา 

2. การรวมกิจกรรมทางสังคม การเปนนักเรียน นักศึกษาน้ันมีเวลาและเปนท่ียอมรับวา
มีความเปนกลาง จึงทําใหมีโอกาสทํากิจกรรมทางสังคม หรือเขารวมกิจกรรมทางสังคม ท้ังภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เปนการฝกประสบการณท้ังดานความสามารถ และจริยธรรม
ตอสังคม 

3. การฝกประสบการณวิชาชีพ สถานศึกษามีการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับผูเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมและความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มผลผลิตท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคม 

4. ความเปนสากลทั้งทางดานเครือขายของความรู (Knowledge Networks) และ
เครือขายวิชาชีพ (Occupation Networks) การศึกษาตอบสนองความตองการสวนนี้ได และ
กอใหเกิดความรวมมือและสมานฉันทอันนําไปสูสุขคติ 

5. ไดรับการยกยองและเกียรติจากสังคม  ผูปกครองจึงสงเสริมและสนับสนุนใหบุตร
หลานไดเขารับการศึกษา 

6. เตรียมกําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
7. สรางความสามารถเพ่ือการแขงขันทางดานเศรษฐกิจของประเทศ 
8. เตรียมความพรอมดานปจจัยพื้นฐานทางสังคม (Social Infrastructure) 
9. สรางชองทางโอกาส (Opportunity) แกผูมีการศึกษา 
10. การศึกษาทําใหแรงงานกลายเปนแรงงานท่ีมีฝมือ (Skin Labor) สงผลโดยตรงตอการ

เพิ่มผลผลิต 
การเพิ่มผลผลิตอันเปนผลจากการศึกษาจะปรากฏในกรณีตอไปนี้ 
1. ผลผลิตเพิ่มโดยปจจัยการผลิตเพิ่ม 
2. ผลผลิตเพิ่มโดยปจจัยการผลิตลดลง 
3. ผลผลิตเทาเดิมโดยปจจัยการผลิตลดลง 
4. ผลผลิตเพิ่มมากกวาการเพิ่มของปจจัยการผลิต 
5. ผลผลิตลดแตปจจัยการผลิตลดมากกวา 
สรุปไดวา สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุปสงคของการศึกษามีสาเหตุมาจากความตองการของ

บุคคล (Individual  Demand) และความตองการของสังคม (Social Demand)  อุปสงคของการศึกษา
จะมากหรือนอยจะถูกกําหนดดวยปจจัยตาง ๆ มีท้ังท่ีวัดปริมาณได และบอกระดับความตองการได 
(Quantity  and Quality)  
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จากการศึกษาคนควาจากงานวิจยัตาง ๆ ผูวิจัยไดศึกษาและสามารถสรุปแรงจูงใจในการ
เขาศึกษาตอออกเปน 4 ดาน คือ  

1. ดานคุณภาพของสถาบัน ซ่ึงเปนแรงจูงใจสําคัญประการหนึ่งท่ีเปนเหตุผลในการ
เลือกเขาศึกษาตอ เนื่องจากแตละสถาบันการศึกษามีภาพลักษณท่ีโดดเดนแตกตางกัน  เชน ชื่อเสียง
ดานตาง ๆ คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการใหบริการใน
ดานตาง ๆ บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถาบัน เปนตน ส่ิงเหลานี้ทําใหบุคคลท่ีกําลังจะ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอใหความสําคัญกับลักษณะโดดเดนท่ีตนเองมีความพึงพอใจ ดังนั้นจึงถือได
วาคุณภาพของสถาบันเปนแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลในการเลือกศึกษาตอดวย 

2. ดานสังคม ซ่ึงเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากผูเขาศึกษาตองการไดรับ
เกียรติยศ ช่ือเสียง  ตองการไดรับการยอมรับจากสังคม  รวมทั้งสามารถสรางความม่ันใจในการอยู
รวมกันกับบุคคลในสังคม และการเขาสังคม  ส่ิงเหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหบุคคลตัดสินใจในการ
เขาศึกษาตอ 

3. ดานการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพถือไดวาเปน
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลสําคัญท่ีสุด เนื่องจากผูเขาศึกษาสวนมากตองการนําความรูความสามารถท่ี
ไดรับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ  ตลอดจนตองการนําความรูท่ีไดไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ทักษะทางอาชีพ เพื่อใหเกิดความกาวหนาในอาชีพการงาน ซ่ึงจะนําไปสูความมั่นคงในชีวิตและ
ประสบความสําเร็จในอนาคต 

4. การทําตามความตองการของตนเองและบุคคลรอบขาง ซ่ึงถือไดวาเปนแรงจูงใจใน
การเขาศึกษาตออีกดานหนึ่ง เนื่องจากผูเขาศึกษาที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอตามความตองการของ
ตนเอง โดยไดรับอิทธิพลจากบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ บุคคลที่ตนเองชื่นชอบ เปนตนแบบ แลว
เกิดความประทับใจ และตองการใหตนเองประสบความสําเร็จแบบนั้นบาง การทําตามความ
ตองการของตนเองจึงมีสวนเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพล
จากบุคคลรอบขาง เชน บิดา มารดา ญาติพี่นอง ครู อาจารย บุคคลรอบขางอ่ืน ๆ ท่ีตองการใหศึกษา
ตอ หรือเรียนตามเพื่อน การทําตามความตองการของบุคคลรอบขางจึงมีสวนเกี่ยวของกับแรงจูงใจ
ในการเขาศึกษาตอ 

2.2.2 ทฤษฎีความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอความสําเร็จของ

งาน เปนแรงผลักดันท่ีตองการใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนผลมาจากการ
ไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค  
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของลูกคาท่ีมีผลจากการ
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เปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑหรือการทํางานของผลิตภัณฑกับความ
คาดหวังของลูกคาระดับความพึงพอใจของลูกคาจะเกิดจากความแตกตางระหวางผลประโยชนจาก
ผลิตภัณฑและความคาดหวังของบุคคล 

ความพึงพอใจในการเลือกศึกษาตอ เปนการคาดหวังของผูท่ีกําลังจะตัดสินใจเลือก
สถานที่เรียน (Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของตัวนักเรียน การหาขอมูล
ตาง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจเขาศึกษา สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติตาง ๆ 
ของสถานศึกษา รวมท้ังการทํางานรวมกันของอาจารย เจาหนาท่ี บุคลกร เกิดจากการบริหารงาน
รวมกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองพยายามสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนในสายตาของผูท่ีกําลัง
มองหาสถานท่ีเรียนตอ ท่ีกําลังจะตัดสินใจเลือกเรียนโดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม(Value Added) ใน
ดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. การสรางคุณคาเพิ่มจากการผลิต (Manufacturing) ในกรณีศึกษาน้ี หมายถึง การ
สรางคุณคาเพิ่มจากการผลิตหลักสูตรใหม ๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาด หรือใหตรงกับ
ความตองการของผูท่ีกําลังมองหาสถานท่ีเรียน  การสรางคุณคาเพิ่มจากการผลิตบัณฑิตท่ีจบออกไป
อยางมีคุณภาพ เปนตน 

2. การสรางคุณคาเพิ่มทางดานการตลาด (Marketing) ในกรณีศึกษาน้ี หมายถึง การให
ทุนการศึกษาในโอกาสตาง ๆ  การเพิ่มชองทางการชําระคาลงทะเบียนใหหลากหลายและมีความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน เปนตน 

3. การสรางคุณคาเพิ่มทางดานการใหบริการ (Service) ในกรณีศึกษานี ้ หมายถึง กา
ใหบริการทางดานการจดัการเรียนการสอน การใหบริการทางดานส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
เจาหนาท่ีในองคกรใหบริการอยางประทับใจตอผูรับบริการ  เปนตน 

รวมทั้งภายในสถานศึกษาตองมีการทํางานรวมกันกับของทุกฝาย ทั้งองคกรโดยยึด
หลักการสรางคุณภาพรวม (Total Quality) ดังนั้นส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จก็คือ การนําเสนอจุดเดนในดานตาง ๆ ของสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับการ
คาดหวังของผูท่ีกําลังจะตัดสินใจเลือกสถานท่ีในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยยึด
หลักการสรางความพึงพอใจรวม(Total Customer Satisfaction) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซ่ึงเปนผูที่กําลังจะตัดสินใจเลือกสถานท่ีศึกษาตอ และอาจจะตัดสินใจเลือกสถานท่ีศึกษาตอ
จากความพึงพอใจในดานตาง ๆ เหลานี้  

1. ดานช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
2. ดานสถานท่ีตัง้ 
3. ดานความคาดหวังของนกัศึกษา 
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4. ดานการจดัการเรียนการสอน 
5. ดานความต้ังใจสวนตัว 
6. ดานความคาดหวังดานอาชีพ 
7. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
ไดมีนักวิจยัใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” พอสรุปไดดังนี ้
สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธ์ิทอง (2542) ไดจําแนกความคิดเกีย่วกับความพึงพอใจ

งานจากผลการวิจัยออกเปน 5 กลุมดังนี ้
1. กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา  กลุมนี้ไดแก Maslow, A.H. , Herzberg. F และ 

Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตองการของบุคคล ท่ีตองการความสําเร็จของงาน
และความตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2. กลุมภาวะผูนํามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผูนําท่ีมีตอ
ผูใตบังคับบัญชา กลุมนี้ไดแก Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R 

3. กลุมความพยายามตอรองรางวัล  เปนกลุมที่มองความพึงพอใจจากรายได 
เงินเดือน  และผลตอบแทนอื่น  ๆ  กลุมนี ้ ไดแก กลุมบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร (Manchester BusinessSchool) 

4. กลุมอุดมการณทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคกร ไดแก Crogier M. และ Coulder G.M. 

5. กลุมเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของ   
ตัวงาน กลุมแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

อมรรัตน เชาวลิต (2541: 57 – 58) มีความหมายอยู 3 นัยดวยกันคือ  
1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณท่ีผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามท่ีบุคคล 

คาดหวังไว  
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จ ท่ีเปนไปตามความตองการ  
3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานเปนไปตามคาดหวังหรืตอบสนองตอคุณคาของ

บุคคล   ซ่ึงจากความหมายท้ัง 3 นัยดังกลาว ออสแคมปเห็นวาเปนการนําไปสูการพัฒนา ทฤษฏีวา
ดวยความพึงพอใจตองาน 3 ทฤษฏีที่สําคัญคือ ตามความหมายนัยแรกอยูในกลุมทฤษฏีความ
คาดหวัง (Expectancy theories) ตามความหมายท่ีสองอยูในกลุมทฤษฏีความ ตองการ (Need 
theories) และตามความหมายนัยท่ีสามจัดอยูในกลุมทฤษฏีคุณคา (Value theories) นอกจากนี้ยังได
สรุปถึงปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจวา มี 4 ปจจัยท่ี สําคัญ คือ 1) ตัวลักษณะงาน  2) 
เง่ือนไขเกี่ยวกับงาน  3) ความสัมพันธระหวางบุคคล และ 4) ความแตกตางของแตละบุคคล  
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ดังนั้นจึงสรุปไดวา พื้นฐานความพึงพอใจของมนุษยเร่ิมตนจากความตองการพื้นฐาน
จากปจจัย 4 คือความตองทางดานอาหาร  ตองการเคร่ืองนุงหม ตองการที่อยูอาศัย  ตองการยารักษา
โรค ส่ิงเหลานี้เปนความตองการทางดานรางกาย เม่ือมนุษยไดรับความตองการทางดานรางกายจาก
ปจจัยพื้นฐาน 4 ประการเหลานี้แลวมนุษยก็จะเร่ิมมีความตองการทางดานอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ 
สงผลใหเกิดแรงจูงใจในความตองการทางดานการศึกษาเพื่อตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองเปน
อันดับตอไป 

2.2.3 ทฤษฎี SERVQUAL 
คุณภาพของการใหบริการ คือ ความแตกตางระหวางความคาดหวัง (Expectation)  ของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการบริการและการรับรู (Perception) ท่ีมีตอการรับบริการจริง ซ่ึงวัดโดยเคร่ืองมือ  
SERVQUAL มี 5 ดานหลัก คือ 

1. รูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) ไดแกความเปนรูปธรรมของการบริการ 
หมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเห็นทางดานคาใชจาย  รวมถึงดานสถานท่ี 

2. การตอบสนอง (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการ 
3. ความไววางใจ (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจในการ

ใหบริการ  ความสามารถในการสรางความไววางใจใหกับผูรับบริการได 
4. ความนาเช่ือถือ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันให

เกิดข้ึนกับผูรับบริการ ผูรับบริการจะตองแสดงถึงทักษะ ความสามารถในการใหบริการและ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกิริยามารยาทท่ีดี ใชการ
ติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและใหความม่ันใจวาผูรับบริการจะไดรับบริการท่ีดีท่ีสุด 

5. ความเอาใจใส (Empathy) ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ 
หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางของผูรับบริการ
แตละคน 

เคร่ืองมือ SERVQUAL ไดรับความนิยมนํามาใช  เพื่อศึกษาการประกอบธุรกิจท่ีมีการ
บริการอยางกวางขวาง ซ่ึงองคกรตองการทําการศึกษาความคาดหวัง  (Expectation) และความเขาใจ
ตอการรับรู (Perception) ความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายตามความตองการในบริการท่ี
เขาตองการ  และเปนเทคนิคท่ีใหวิธีการวัดคุณภาพในการใหบริการขององคกร นอกจากน้ี  ยัง
สามารถนําทฤษฎี SERVQUAL มาประยุกตใชสําหรับการศึกษาความคาดหวัง และการทําความ
เขาใจกับการรับรูของกลุมผูรับบริการเปาหมาย ตอคุณภาพในการใหบริการ  โดยมีเปาหมายสําคัญ
เพื่อใหการพัฒนาการใหบริการประสบผลสําเร็จ 
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เนื่องจากในแวดวงทางการศึกษานั้น ปจจุบันมีอัตราการแขงขันกันสูงมาก มีการ
ขยายตัวทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการก็เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาหนวยงานทางการศึกษา ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพ
ใหหนวยงานอีกทางหนึ่งเพื่อใหทันตออัตราการแขงขันและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา คือ มุงเนนผลลัพธ
ท่ีดีใหเกิดข้ึนซ่ึงตองอาศัยการดําเนินงานรวมกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท่ัวท้ังสถานศึกษา  ภายหลัง
จากท่ีไดวางแผนไวเรียบรอยแลว ทุกฝายจะตองรวมมือกันปฏิบัติงานตามแผนท่ีไดวางไว 
สถานศึกษาจะตองแสดงถึงความสําเร็จของผลการดําเนินงาน  ระบุถึงส่ิงท่ีมีการปรับปรุงแกไขเพื่อ
เปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ดวยกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงในส่ิงท่ีควรปรับปรุง แลวนําส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงมาปรับใหเปนกระบวนการวางแผนใหมหมุนเวียนไปตลอด  โดยในแตละรอบจะตองมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนข้ันตอนและนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข  ผลการปฏิบัติงานจะ
ดีข้ึน  บรรลุเปาหมายท่ีมีระดับสูงข้ึน  เกิดการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องบน
รากฐานของการวัดความกาวหนา  การดําเนินการเปล่ียนแปลงบนขอมูลท่ีเช่ือถือได และยังเปนการ
สรางความรวมมือกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาแบบรอบดานไดอยางตอเนื่อง 

คุณภาพการใหบริการในสถานศึกษา เปนยุทธศาสตรอีกยุทธศาสตรหนึ่งท่ีตองนํามา
ประยุกตใชในกระบวนการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในชวงหลายปท่ีผานมา และไดรับความ
สนใจนํามาปรับปรุงเพ่ือใชเปนเครื่องมือวัดสมรรถนะในการใหบริการในสถานศึกษา มากข้ึน
ตามลําดับในปจจุบัน  คุณภาพการใหบริการ เปนเคร่ืองมือท่ีใชในศึกษาและการวัดคุณภาพการ
ใหบริการ หรือท่ีเรียกวา SERVQUAL  ปจจุบันสถานศึกษาตาง ๆ จะนํา ทฤษฎี SERVQUAL 
แนวคิดเร่ืองคุณภาพการใหบริการมาประยุกตใชกับการใหบริการในสถาบันการศึกษาของตน   เพื่อ
เพิ่มชองทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ และเพ่ือใหทันตออัตราการแขงขันท่ีสูงในแวดวง
การศึกษาปจจุบัน 

คุณภาพการใหบริการ  มีนักวิจัยไดใหแนวคิดไวหลายทานดังนี้ 
อรรจน  สีหะอําไพ  (2542) ไดใหความหมายของการใหบริการไวตาง ๆ ดังนี้ 
การบริการ  คือ  การทําใหคนอ่ืนช่ืนชอบ 
การบริการ  คือ  การทําใหผูอ่ืนไดรับส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามความตองการ  
การบริการ  คือ  การทําใหผูอ่ืนที่ใชเรา รูสึกประทับใจ 
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การบริการ  คือ  ความสัมพันธระหวางมนุษยซ่ึงมีเง่ือนไข  การใหท้ังท่ีเปนส่ิงท่ีจับตอง
ไดและไมไดดวยความสะดวกรวดเร็วถูกตองและมีอัธยาศัยท่ี   การบริการ คือ การบอกตอหรือการ
ขยายตลาด หรือกระทั่งความหมายในเชิงการประชาสัมพันธ    การบริการ  หมายถึงการ
ใหบริการแกประชาชน ลูกคา รวมทั้งความสะดวกสบาย  เพ่ือสรางคาความนิยมและภาพพจน 
การบริการนับวาเปนกลยุทธในการตอบบุญแทนคุณและใหความสะดวก เชน การบริการสงถึงบาน 
การใหขอมูล ชวยสรางความรูสึกท่ีดี  ความซาบซ้ึงตรึงใจ การบริการเชิงการประชาสัมพันธ  จะ
ไดผลดีและเกิดความประทับใจ  ควรสนใจท่ีแนวทางท่ีใหบริการแกสังคม การปรังปรุงงานของ
หนวยงานหรือองคกรไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนซ่ึงสวนมากจะเนนการใหบริการแกประชาชน
คนท่ัวไปและผูมาเยือน 

Murgatroyd & Morgan (1994) ไดจําแนกลักษณะเดนของการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาไว 5 ประการ 

1. มาตรฐานการศึกษากําหนดโดยผูเช่ียวชาญภายนอก  
2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังท่ีโรงเรียนจะตองบรรลุถึง  
3. มาตรฐานตองสามารถประเมินไดโดยใชเกณฑท่ีเปนปรนัย  
4. มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาค ไมมีการยกเวนโดยปราศจากเหตุผลสมควร  
5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and 

Review) การทดสอบดวยแบบ ทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา  
เนื่องจากสถาบันการศึกษามีเร่ืองของการบริการเขามาเกี่ยวของ สถาบันการศึกษาจึง

เปนอีกหนึ่งองคกรท่ีกําลังนิยมใชระบบ SERVQUAL เขามาประยุกตใชในการใหบริการแก
นักศึกษาและผูเขามาติดตอขอรับบริการในดานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนในการแขงขันกันทางดาน
คุณภาพการใหบริการ ซ่ึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
2.3  ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจยัท่ีเกี่ยวของของแนวโนมการตัดสินใจเขาศึกษาตอ มีดังนี ้
ประพัฒน จําปาไทย (2525) ไดทํางานวิจัย เร่ืองความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการ

เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยมีความมุงหมายท่ี
จะศึกษาระดับความพอใจของนิสิตท่ีมีตอกระบวนการเรียนการสอนและหาตัวประกอบท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
มากท้ังหมด 8 ขอ เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย  ดังนี้ 
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1. ความเปนท่ีเช่ือถือในวงวิชาการของอาจารย 
2. การเปดโอกาสใหนิสิตซักถามปญหา 
3. ความเช่ือม่ันในตนเองของอาจารย 
4. การสอนโดยสอนทฤษฎีควบคูไปกับการปฏิบัติ 
5. ความเปนกันเองของอาจารย 
6. การประเมินผลโดยประเมินจากการทํารายงานและการสอน 
7. ประโยชนท่ีไดรับจากการทาํรายงานและศกึษาคนควาตามท่ีอาจารยกําหนด 
8. การเปนผูมีมนษุยสัมพันธท่ีดขีองอาจารย 
อารีย พงษสมบูรณ  (2536) ทําการศึกษาความตองการของประชาชนในการเรียน

วิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพอํานาจเจริญ สังกัดกรมอาชีวศึกษาโดยประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
ประชาชนท่ัวไป เจาของสถานประกอบการ ผูนําทองถ่ิน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูบริหารและอาจารยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของอําเภอตาง ๆ ท่ีตั้ง
อยูในเขตอําเภออํานาจเจริญและอําเภอใกลเคียงมีระยะทางไมเกิน 40 กิโลเมตร จากอําเภอ
อํานาจเจริญเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คา
รอยละ ผลการวิจัยพบวา 

1. ประชาชนท่ัวไปมีความตองการใหบุตรหลานศึกษาตอสายอาชีพมากกวาสายสามัญ
และตองการใหเรียนในวิชาการบัญชี สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชาง
กลโรงงาน สาขาวิชาชางยนต ตามลําดับ 

2. เจาของสถานประกอบการมีความตองการใหลูกจางท่ีเคยผานการเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันมากท่ีสุด และมีความตองการใหลูกจางมีความรูเพ่ิมเติมโดยใหวิทยาลัยการอาชีพ
ชวยเหลือ ในดานการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใหแกลูกจาง 

3. ผูนําทองถ่ินมีความคิดเห็นวานักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนตนควรจะศึกษาสาย
อาชีพมากกวาสายสามัญ และนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายควรศึกษาตอสายสามัญมากกวา
สายอาชีพสําหรับความตองการของตลาดแรงงานในทองถ่ินทางดานอาชีพมีความตองการผูท่ีจบ
การศึกษาระดับ ปวช.มากท่ีสุด 

4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญมีความตองการที่จะเรียนตอสายอาชีพโดย
เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย คือ สาขาการบัญชี สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาชางเช่ือม 

5. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจท่ีจะศึกษาตอในระดับ ปวท.มากท่ีสุด
โดยสนใจเลือกศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจมากท่ีสุด 
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6. ผูบริหารและอาจารยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความตองการใหวิทยาลัยการ
อาชีพเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแกผูสนใจมากท่ีสุด โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจะ
ไปใชบริการวิชาชีพประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมมากท่ีสุด สวนความเห็นในระดับ ปวท. ควร
จัดการเรียนประเภทพาณิชยการมากท่ีสุด 

อุไรวรรณ โพธิเวชเทวัญ (2539 )ไดศึกษาส่ิงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจของ
นิสิตระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ส่ิงจูงใจในการเลือกเรียน
หลักสูตรธุรกิจศึกษาของนิสิต รวม 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง คือ ดานความสนใจและความถนัด 
ดานความคิดเห็นสวนตัว ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานบุคคลที่เกี่ยวของ นิสิตท่ีมีเพศตางกัน
และผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกันมีส่ิงจูงใจในการเลือกเรียนไมแตกตางกัน 
สวนนิสิตท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพตางกันมีส่ิงจูงใจในการเลือกเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

สินธุ  สโรบล (2540) ไดศึกษาถึงผูท่ีตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยพายัพพบวา กลุมประชากรเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18 – 25 ป สถานภาพสมรสเปน
โสด แหลงท่ีมาของคาเลาเรียนเปนรายไดมาจากผูปกครอง ชวงเวลาในการเปดสอนในระดับ
ปริญญาตรีเปนภาคปกติเรียนต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร 

สมพงศ จิตจรัสอําพัน (2540) ไดศึกษาส่ิงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจศึกษา
ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบท่ีเปน
แรงจูงใจท้ัง 4 ดาน คือ ดานบุคคลท่ีเกี่ยวของ ดานคุณลักษณะสวนตัว ดานลักษณะของงานท่ี
เกี่ยวของกับงานท่ีตองการ และดานคุณลักษณะของสถาบันเปนองคประกอบท่ีเปนแรงจูงใจใน
ระดับมาก นักศึกษาท่ีเลือกสาขาวิชาตางกันมีองคประกอบในดานคุณลักษณะสวนตัวและดาน
ลักษณะของงานท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีตองการแตกตางกัน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตางกันมีองคประกอบท่ีเปนแรงจูงใจท้ัง 4 ดานแตกตางกัน 

อรวรรณ   อนันตพงษ  (2 5 4 0 )  ศึกษาป จจั ย ท่ีกํ าหนดวัต ถุประสงค สํ าห รับ
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยวัตถุประสงคของการศึกษาก็เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดอุป
สงคสําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษาในชวงระหวางป พ.ศ. 2520 – 2539 ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระดับอุดมศึกษาระยะท่ี  4- 7 และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจัด
การศึกษาของประเทศไทย วิธีการศึกษา ใชขอมูลทุติยภูมิจากทบวงมหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืน 
ๆ มาทําการวิเคราะหแบบเชิงพรรณนาและสมการถดถอยกําลังสองนอยท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยตาง ๆ ท่ีกําหนดอุปสงคสําหรับระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามขอสมมุติมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท้ังส้ิน โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด ไดแกจํานวนผูมีงาน

DPU



23 

ทําท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองลงมาไดแก อัตราคาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ประเภทมหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ อัตราคาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทมหาวิทยาลัย
จํากัดรับ อัตราคาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน สวนเพิ่มของรายไดประชาชาติเฉล่ียตอ
คน และสวนเพิ่มของประชากรในกลุมวัยเรียนระดับอุดมศึกษา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา จํานวน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาข้ึนอยูกับวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา อัตราคาเลาเรียน รายได
ตอประชากร และการเพิ่มข้ึนของประชากร ผูเขียนจึงเสนอแนะวา การศึกษาควรสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน และรัฐควรควบคุมอัตราคาเลาเรียนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของเอกชน และ
สถาบันการศึกษาไมจํากัดรับ เพื่อผูมีรายไดต่ําสามารถมีโอกาสเขาศึกษามากข้ึน 

จิราภรณ ไหวดี  (2541)  ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสารคาม ปการศึกษา 2540 ทางดานสถาบัน ดานเหตุผลสวนตัว ดานอิทธิพล การชักจูง
ใจจากบุคคลอื่นและส่ือ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา และดานท่ัวไป
พบวาศึกษาการจัดลําดับความสําคัญปจจัยของแรงจูงใจในการเรียนตอ ไดใหความสําคัญอยางแรก 
คือ ดานครอบครัว  เชน บิดา – มารดามีความตองการใหเขาศึกษา  รองลงมาคือ ดานเหตุผลสวนตัว 
เชน ตองการท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีข้ึน มีความกาวหนาอาชีพ
ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 

สวางจิตร พัชรมณีปกรณ (2541) ไดศึกษาเหตุจูงใจในการเลือกเรียนวิชาเอก
คอมพิวเตอรธุรกิจของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาระดับ
เหตุจูงใจดานความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ ดานการยอมรับในสังคม และดานความถนัดความ
สนใจในวิชาชีพเปนเหตุจูงใจในระดับมาก โดยมีดานบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนเหตุจูงใจนอย  นักศึกษา
ท่ีจบจากสถาบันตางกัน มีประสบการณเดิมดานคอมพิวเตอรตางกัน อาชีพของบิดามารดาตางกัน 
ภูมิลําเนาตางกันมีเหตุจูงใจในการเลือกเรียนไมแตกตางกัน 

ปรียาภรณ เพ็ญสุขใจ (2542) ไดศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีศึกษา
จากนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 6 ดาน ดานทะเยอทะยานทางการเรียน ความกระตือรือรนทางการเรียนความกลาเส่ียง
ทางการเรียน ความรับผิดชอบตนเองทางการเรียน การรูจักวางแผนทางการเรียนและความมี
เอกลักษณทางการเรียนเปนแรงจูงใจในระดับปานกลาง นักศึกษาที่มีเพศตางกันภูมิลําเนาตางกัน 
และสาขาวิชาท่ีเรียนตางกันมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกันแตนักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน 

โสภา บุณยศรีสวัสดิ์ (2542) ความตองการในการฝกอบรม การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตอของแรงงานพบวา แรงงานตองการฝกอบรมในระดับประกอบอาชีพไดมากท่ีสุด โดยท่ี
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แรงงานชายตองการฝกอบรม เกี่ยวกับชางไฟฟา สวนแรงงานหญิงตองการฝกอบรมอาชีพอิสระ
มากท่ีสุด และแรงงานกลุมท่ีตองการฝกอบรมมากท่ีสุด คือแรงงานท่ีมีอายุ 19 – 25 ป แรงงานสวน
ใหญมีความรูเพิ่มเติมโดยการฝกอบรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ เรียนเพ่ิมเติม ฝกปฏิบัติ กับ
ผูชํานาญการ และศึกษาดวยตนเอง สําหรับระยะเวลาท่ีแรงงานสะดวกจะเขารับการอบรมมากท่ีสุด
คือ วันเสาร อาทิตย โดยใชเวลา 1 เดือน สําหรับสถานท่ีท่ีแรงงานสะดวกจะเขารับการอบรมมาก
ท่ีสุดท้ังชาย และหญิง ทุกกลุมระดับการศึกษา และทุกกลุมรายได ซ่ึงแรงงานยินดีเสียคาใชจายใน
การอบรมประมาณ 100-500 บาทมากท่ีสุด 

เปรมชัย สโรบล (2542) ไดศึกษาเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอย พระ
จุลจอมเกลาของนักเรียนเตรียมทหาร พบวาเหตุจูงใจ  6 ดาน คือ ดานลักษณะของสถาบัน ดานสังคม 
ดานเกียรติและชื่อเสียง ดานการประกอบอาชีพ ดานความสนใจของตนเองและ ดานการทําตาม
ความตองการของผูอ่ืน เปนเหตุจูงใจในระดับมาก นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตางกัน ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดาอาชีพของ
มารดา รายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนและการไดรับความรูเกี่ยวกับโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอโดยรวมไมแตกตางกัน 

สมชัย เจนจตุรงค (2542) ไดศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงของนักศึกษาในวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา
แรงจูงใจในการศึกษาตอ 4 ดาน ดานเหตุผลสวนตัว ดานการสนับสนุนของผูอ่ืน ดานการประกอบ
อาชีพและดานการเรียนเพื่อรู เปนแรงจูงใจอยูในระดับมาก นักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาตางกันมี
แรงจูงใจตางกัน นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันและอาชีพของผูปกครองตางกันมีแรงจูงใจไมแตกตางกัน 

สุธรรม อารีกุล (2543) ไดกลาวถึงภาระที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการศึกษาที่จะตอง
กระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน ซ่ึงจะตองมีหลักสูตรหลากหลายท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาว ท้ังท่ีมีปริญญาหรือไมมีปริญญาตามปรัชญาการศึกษาท่ีกาวไปไกลในการศึกษาตลอดชีวิต
ท่ีมุงเนนในการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูในสังคมมาใชพัฒนาความรู ความคิด ความสามารถของ
ประชาชนทุกวัย ทุกสถานภาพและทุกระดับการศึกษา เพื่อใหประเทศมีประชากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถนําพาประเทศไปสูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนและสามารถอยูรอดไดภายใตการแขงขันซ่ึง
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

วิภา อรามรุงโรจนชัย (2544 ) ไดศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาสถาบันราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ พบวานักศึกษามีแรงจูงใจโดยรวมทุกดาน
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยทางเศรษฐกิจ มีแรงจูงใจมากที่สุด
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รองลงมาดานเหตุผลสวนตัว ดานปจจัยทางสังคม และดานลักษณะของสถาบันสวนดานบุคคลท่ี
เกี่ยวของมีแรงจูงใจในระดับนอย 

รวิพร นีลดานุวงศ (2544) ไดศึกษาเร่ืองส่ิงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ( ตอเนื่อง 2 ป ) ของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบวา ส่ิงจูงใจการเลือกเรียนดานความสนใจและความถนัด ดานความคิดเห็นสวนตัว ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานบุคคลท่ีเกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ 
เปนเพราะนิสิตท่ีเรียนในระดับปริญญาตรี มีความรู ความเขาใจเชิงสติปญญามีความเปนตัวของ
ตัวเอง จึงทําใหบุคคลดานท่ีเกี่ยวของอยูในระดับส่ิงจูงใจปานกลาง 

พนิดา ไพโรจนเพชรายุทธ (2545) ไดศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัด
เพชรบุรี พบวา ดานเหตุผลสวนตัว และดานการประกอบอาชีพอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดาน
การสนับสนุนของผูอ่ืน 

วิจิตร เฟองฟูตระกูล  (2545 ) ไดศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเรียนกลุมวิชาการ
เลขานุการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา เหตุผลในการตัดสินใจเรียนดานการยอมรับในสังคมและดานความถนัดและดานความสนใจ
โดยรวมอยูระดับมาก รองลงมา คือ ดานความม่ันคงและความกาวหนา และดานบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจเรียนกลุมวิชาการเลขานุการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนหาดใหญอํานวยวิทยบริหารธุรกิจ  (2549)  ได
ทําการศึกษาและพบวาผูมีอิทธิพลในการสินใจศึกษาตอ คือบิดา – มารดา มีแนวโนมเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี  สถานศึกษาของรัฐบาล ปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมการศึกษาตอ คือเพศและระดับ
การศึกษา โดยทั้งเพศหญิงและชายมีแนวโนมเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สถานศึกษาของ
รัฐบาล นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญมีแนวโนมการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
สถานศึกษาของรัฐบาล รองลงมา ระดับ ปวส. สถานศึกษารัฐบาล และนักเรียนระดับ ปวช.  สวน
ใหญมีแนวโนมเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สถานศึกษาของรัฐบาล รองลงมาคือ ระดับ ปวส. 
สถานศึกษาเอกชน และมีนักเรียนอีกสวนหนึ่งท่ีไมระบุกําลังศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. ถึงรอยละ 33.33 มีแนวโนมเขาศึกษาตอในระดับ ปวส. สถานศึกษาเอกชนดวย และเหตุผลท่ี
เลือกศึกษาตอในระดับ ปวส. สายวิชาชีพ คือ สามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได 
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2.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ในการวิจัย เร่ือง “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”  มีกรอบแนวความคิดถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม ดังนี้ 

             ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี  2.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

2.5 วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การศึกษาของไทยตั้งแตอดีตกาล เร่ิมจากการเรียนรูจากธรรมชาติและเรียนรูตาม

อัธยาศัย แลวคอย ๆ พัฒนาการเรียนรูไปอยางมีระบบระเบียบแบบแผนทีละนอย จนกระท่ังเปน
ระบบโรงเรียน  ท้ังของราชการและของเอกชน ระบบการศึกษาเร่ิมขยายใหญข้ึนจนเกิดเปนหนวย
ราชการขนาดใหญระดับกระทรวงมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับประเทศ เพ่ือใหได
มาตรฐานและมีแบบแผนท่ีม่ันคงกาวหนาตอไป 

ตัดสินใจเขาศึกษาตอท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปจจัยดานงบประมาณ 

- คาใชจายในการศึกษา 

- คาครองชีพ 

- ทุนการศึกษา 

- คาใชจายภายในสถาบัน 

- คาใชจายในการเดินทาง 

ปจจัยดานความพึงพอใจ 

- ดานสถานท่ี 

- ดานอาจารยและหลักสูตร 

- ดานการชักจูงใจ 

- ดานคณะวิชาท่ีช่ืนชอบ 

- เปนสถาบันท่ีมีช่ือเสียง 

- มีบรรยากาศทางการศึกษา 

การคาดหวัง

- รูปลักษณทางกายภาพ   

- การตอบสนอง              

- ความไววางใจ             

- ความนาเช่ือถือ             

- ความเอาใจใส          

การรับรู 

- รูปลักษณทางกายภาพ   

- การตอบสนอง              

- ความไววางใจ             

- ความนาเช่ือถือ             

- ความเอาใจใส           

พอใจ ไมพอใจ 
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ผูเขียนจะสรุปโดยยอเกี่ยวกับความเปนมาเปนไปของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
โดยเร่ิมตนต้ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บรรดาเจานายและ
ขาราชการผูใหญนิยมท่ีจะนําบุตรหลานมาถวายตัวเปนมหาดเล็ก เด็กพวกนี้ไมรูหนังสือจึงทรง
โปรดใหตั้งโรงเรียนหลวงเปนแหงแรกในพระบรมมหาราชวังเม่ือป พ.ศ. 2414 เรียกวาโรงสคูล 
(เรียกทับศัพท) และตอมาไดตั้งโรงเรียนในพระบรมมหาราชวังอีกหลายประเภท คือ โรงเรียน
นายทหารมหาดเล็กโรงเรียนทําแผนท่ี โรงเรียนราชกุมาร และโรงเรียนหลวง 

ป พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจาเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาต้ัง
โรงเรียนสุนันทาลัย เพื่อเปนอนุสรณแดสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนท่ีทรงส้ินพระชนม 
พรอมกับธิดาเพราะเรือลม เม่ือคร้ังเสด็จประพาสบางประอินโดยต้ังโรงเรียนท่ีปากคลองตลาดเปน
โรงเรียนสตรี และเปนโรงเรียนประจําสําหรับสตรีโรงเรียนแรกของประเทศไทย 

เม่ือการศึกษาในโรงเรียนหลวงเขารูปเขารอยดีแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว จึงโปรดใหตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรท่ัวไปข้ึนตามวัด อาศัยพระภิกษุสงฆเปนครู
ช่ัวคราวจนกวาจะหาผูมีความรูมาเปนครูได โรงเรียนแรกต้ังท่ีวัดมหรรณพาราม ป พ.ศ. 2427 

ภายหลังจากต้ังโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวังสําหรับบุตรหลานเจานายขุนนาง 
และขาราชการใหไดเลาเรียน (เม่ือป พ.ศ.2414) และไดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรท่ัวไป (เม่ือ 
พ.ศ. 2427) ซ่ึงไดขยายไปตามสวนภูมิภาค จึงทําใหมีโรงเรียนเกิดข้ึนจํานวนมาก ประกอบกับมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร พรอมท้ังเปล่ียนมาใชแบบเรียนเร็วและวิชาอ่ืนๆ (เดิมใชแบบเรียนหลวงท่ีเขียน
ข้ึนโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร โดย นอย อาจารยางกูร) มี 6 เลม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติกร 
อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ และพิศาลการันต สวนใหญผูเรียนจะจบแคสังโยค
พิธานก็จะลาออกมารับราชการเปนเสมียนกันหมด การท่ีมีผูเรียนเพิ่มข้ึนจึงทําใหครูมีภาระการสอน
มากข้ึนและตองหาความรูเพิ่มเติมข้ึนดวยตนเอง จึงเกิดปญหาขาดแคลนครูมีความจําเปนท่ีจะตองมี
ครูเพิ่มและรัฐมีความจําเปนตองฝกครูใหสามารถสอนไดอยางมีคุณภาพและหลากหลายวิชา จึงไดมี
การดําเนินการและเปดสถาบันการฝกหัดครูข้ึนเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2435 สําหรับฝกสอนผูท่ี
จะเปนอาจารย 

โรงเรียนฝกหัดอาจารย (Royal Normal college)  เปนปฐมสถานของการฝกหัดครู ใช
สถานโรงเล้ียงเด็กถนนบํารุงเมือง เปนสถานเล้ียงเด็กกําพราอนาถาจัดต้ังข้ึนโดยพระดําริของพระ
อัครชายาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมขุนสุทธาสินีนาฏ (พระวิมาดา) ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อบําเพ็ญกุศลประทานพระเจาลูกเธอเจาฟานภาจรจํารัสศรี พระธิดาองคท่ี 2 
ท่ีส้ินพระชนม พระองคทรงสละทรัพยสินสวนพระองค ซ้ือท่ีดิน และอาคารบริเวณตําบลสวนมะลิ 
มีพระราชประสงคท่ีจะทําใหเด็กกําพรา และเด็กยากจนมาอบรมส่ังสอนใหมีการศึกษาและวิชาชีพ 
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และใหไดรักษาการพยาบาลเทาเทียมคนรวย  (โรงเรียนฝกหัดอาจารย ตั้งท่ีโรงเรียนเล้ียงเด็ก  ถนน
บํารุงเมือง    ใชตึกสายสวลีสัณฐาคารเปนอาคารเรียน) 

โรงเรียนฝกหัดอาจารยท่ีตั้งอยู ณ โรงเล้ียงเด็กมีสถานท่ีแคบจุนักเรียนไดนอยจึงไดยาย
ไปอยูท่ีวัดเทพศิรินทราวาส เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2445 ใชช่ือวา โรงเรียนฝกหัดอาจารยเทพศิรินทร     
การเรียนแบงเปน 2 แผนก คือ แผนกครูประถม ฝกหัดใหเปนครูประถม และแผนกครูมัธยม ฝกหัด
ใหเปนครูมัธยม ตอมามีผูนิยมเรียนครูมากข้ึน จึงต้ังโรงเรียนฝกหัดครูช้ันประถมข้ึนอีก 1 แหง ช่ือ
โรงเรียน  ราชวิทยาลัย ฝงตะวันตก ป พ.ศ. 2446 อยูหลังวัดประยูรวงศาวาส บริเวณฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยา คือฝงธนบุรีปจจุบัน 

ป พ.ศ. 2458 โรงเรียนฝกหัดอาจารย ไดเปล่ียนช่ือเรียกใหมเปนโรงเรียนฝกหัดครู ได
ยกฐานะการฝกหัดครูใหสูงข้ึนกวาครูมัธยม (ป.ม.) โดยมีถึงปริญญาตรี คือ คุรุบัณฑิต รับจากผูท่ี
สอบไดครูมัธยม แลวมาเรียนตออีก 2 ป จะไดคุรุบัณฑิต 

ป พ.ศ. 2480 ไดจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูสวนสุนันทา โดยใชพื้นท่ีสวนหน่ึงของ
พระราชวังดุสิต บริเวณถนนอูทองนอก เขตดุสิต รับเฉพาะนักเรียนครูหญิง ป พ.ศ. 2481 ไดเปดการ
เรียนการสอน เปน 3 แผนก คือ แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา และแผนกฝกครู 

ป พ.ศ. 2497 ไดมีการจัดต้ังกรมการฝกหัดครู โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันท่ี 28  กันยายน 2497  มีงาน 2 ลักษณะ คือ การผลิตครู และการอบรมครู 

ป พ.ศ. 2501 กรมการฝกหัดครู ไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครู เปนวิทยาลัยครูสวนสุนัน
ทา จึงมีช่ือใหมวา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ป พ.ศ. 2527 นักเรียนท่ีมาเรียนครูนอยลง วิทยาลัยครูและกรมการฝกหัดครูเห็นวาการ
เปดสายครูเพียงอยางเดียวเปนทางแคบ เพื่อจะขยายการศึกษาใหกวางขวางเหมาะสมจะเปน
สถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ิน หรือมหาวิทยาลัยในอนาคต จึงมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2527  ข้ึนมา และในมาตรการ 5  กําหนดใหวิทยาลัยครูเปน
สถานศึกษา และวิจัยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ  ตามความตองการของทองถ่ิน 
สงเสริมวิทยฐานะครู – อาจารย  บุคลากรทางการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหการ
บริการวิชาการแกสังคม จึงมีหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร และวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนมา รวมกับสาขา
เดิม คือ สาขาคุรุศาสตร หรือวิชาการศึกษา ท้ัง 3 สาขาวิชา มีวิชาเอกตาง ๆ มากข้ึน  ป พ.ศ. 2529 
วิทยาลัยครูตาง ๆ ไดเปดสาขาวิชาการอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน และไดเปดถึงระดับปริญญาตรี 

จากบทบาทภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน  กรมการฝกหัดครูพยายามจะแกไขพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู ท้ัง 2 ฉบับ คือ พ.ศ. 2518 และฉบับ พ.ศ. 2527 เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงของ
ภารกิจ  พรอมท้ังปรับเปล่ียนช่ือ 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนามใหมวา 
“สถาบันราชภัฎ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 นับเปนอัครมหาสิริมงคลอยางยิ่งแกขาราชการ 
หนวยงาน และบุคลากรในสังกัดกรมการฝกหัดครู คําวา “ราชภัฏ” เปนศัพทโบราณ หมายถึง 
“ปราชญของพระราชา” และเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2538  ไดทรงพระราชทานพระราชลัญจกร
ประจําพระองค เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2537 วุฒิสภาผานความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ไดประกาศเปนราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 25  มกราคม 
2538 สถาบันราชภัฏแตละแหงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จึงอยูภายใตการบริหารงานของบุคคลท่ีทํา
หนาท่ีเปนสภารวมเพียงสภาเดียว เรียกวา คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) และมีสถานะ
เปนนิติบุคคล มีสภานะภาพกรมเปนในกระทรวงศึกษาธิการทําหนาท่ีเปนองคสูงสุดของสถาบัน
ราชภัฏทุกแหง ทําหนาท่ีเหมือนสภามหาวิทยาลัยท่ัวไป แตละสถาบันราชภัฏจะมีสภาประจํา
สถาบันราชภัฏ  ทําหนาท่ีเปนองคกรบริหารกิจการเฉพาะของสถาบันราชภัฏแตละแหง  และ
สถานะสูงกวากองแตต่ํากวากรม  มีอธิการบดีเปนหัวหนาสถาบัน เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย และ
การแบงโครงสรางองคกรสถาบันราชภัฏมีลักษณะคลายกับมหาวิทยาลัย  แตภารกิจของสถาบันราช
ภัฏเทียบเทากรม 

ดวยขอจํากัดของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ  สถาบันราชภัฏในแงของการเปนนิติ
บุคคล ซ่ึงเปนไดเฉพาะสํานักงานสถาบันราชภัฏเทานั้น จึงมีผลกระทบตอบทบาทหนาท่ี และความ
เจริญเติบโตทางวิชาการ จึงเกิดความพยายามผลักดันเพ่ือเปนนิติบุคคลทุกสถาบัน 

ป พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2547  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 สงผลใหสถาบัน  
ราชภัฏ 41 แหงท่ัวประเทศ เปล่ียนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
จึงไดเปล่ียนสถานะภาพเปน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏจําตอง
สลายตัวและถูกหลอมรวมในช่ือใหมว า   สํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรูหรือจะ
เรียกวาเศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดําเนินใด ๆ จําเปนตองหาพันธมิตรและ
การสรางเครือขาย ท้ังภายในและตางประเทศและท้ังภาครัฐและเอกชน เพราะตองการใชทรัพยากร
ตาง ๆ รวมกัน รวมท้ังการลดตนทุนและคาใชจายในการลงทุนและแลกเปล่ียนเรียนรูเหลานี้เปนตน 

ในปการศึกษา 2548 เปนตนมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดทําขอตกลงและ
ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง  ๆ  เพิ ่มมากขึ้น  เชน  ดานจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยไดมีความรวมมือพัฒนาบุคคลากรกับภาครัฐและธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท กันตนาก
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รุป จํากัน(มหาชน) MK Restaurants  APRIME  Australia Culinary Solution โรงเรียนธุรกิจการ
อาหารไทยและนานาชาติ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง 
กองทัพบก และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554) 

ทุกประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยกําลังเรงรัดปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาตน
เขาสูสังคมเศรษฐกิจใหม และสังคมฐานความรู (knowledge-based society) เพื่อใหประเทศมี
ศักยภาพในการแขงขันท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเปนขุมกําลังทางปญญาท่ีจะสามารถช้ีนําคนและสังคมไปในทิศทางท่ีถูกตอง มหาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาหลีกเล่ียงไมได จําเปนตองเรงรัดพัฒนาและปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยขับเคล่ือนไดทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว
และรุนแรง จุดเร่ิมตนท่ีสําคัญคือ ตองมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการท่ีดีและการใช
ยุทธศาสตรเชิงรุก เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม และ
สามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศในทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจท่ีสําคัญ  คือ  การผลิตบัณฑิต  สรางและ
พัฒนาองคความรูและนวัตกรรม บริการวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการ
สงเสริมวิชาชีพครู ยังตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง ช้ีนํา แจงเตือนและแกปญหาใหกับ
ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยจึงเปนเสมือนสมองขุมกําลังทางวิชาการและจิตวิญญาณของสังคม 
การท่ีมหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินภารกิจ ตามบทบาทหนาท่ีดังกลาวใหบรรลุผลไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีความคลองตัวและมีความเปนอิสระในการ
ดําเนินงาน ท้ังดานการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตางๆ และมี
เสรีภาพทางวิชาการเพื่อท่ีจะสามารถคิดคนงานวิจัย แสวงหาความรู ความจริงเพ่ือการสรางสรรค
นวัตกรรมและพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกับชุมชน และสังคม ตลอดจนพัฒนา
ประเทศชาติใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ ท้ังนี้ควบคูกับความรับผิดชอบ (accountability) ท่ี
มหาวิทยาลัยพึงมีตอสังคมและประเทศชาติ  ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการท่ีดี 
หรือระบบธรรมาภิบาล (good governance) และโปรงใส ท่ีตองอาศัยการมีสวนรวม ความรวมมือ
รวมใจของทีมงาน บริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการกระจาย
อํานาจ (empowerment) อยางเปนระบบเพื่อท่ีจะนําพาและขับเคล่ือนองคความรูของมหาวิทยาลัยให
บรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงค โดยเนนการระดมทรัพยากร การสรางพันธมิตร (partnership) 
เครือขาย และการมีสวนรวมจากท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ตลอดจนองคกรทองถ่ิน ชุมชนและ
ประชาชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554) 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
3.1  รูปแบบและแนวคิดของการศึกษา 

การดําเนินการจัดทําวิจัย เร่ือง การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ทําการวิจัยเฉพาะ
นักศึกษาช้ันปท่ี  1  ท่ีตัดสินใจเลือกเขามาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลวเพียง 6 
คณะ ไดแก  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร  และคณะศิลปกรรมศาสตร  เทานั้น  
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชวิธีการตอบแบบสอบถาม  และประมวลผลดวยเคร่ืองมือโปรแกรม
สําเร็จรูป  SPSS 

แนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ จะใชแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจของผูบริโภค ท่ีผูบริโภค
ทุกคนจะตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาหรือบริการใด ๆ นั้น ข้ึนอยูกับความพึงพอใจ โดยจะพิจารณา
จากลักษณะความพึงพอใจของตนเองท่ีมีตอสินคาหรือบริการ นั้น ๆ เทียบกับสินคาและบริการชนิด
อ่ืน ๆ รวมทั้งจะคํานึงถึงรายไดและงบประมาณท่ีตนเองมีอยูโดยจะพยายามเลือกการบริโภคสินคา
หรือบริการเพื่อใหตนเองไดรับความพึงพอใจสูงสุดภายใตงบประมาณท่ีมีอยู อยางไรก็ตามใน
การศึกษาคร้ังนี้  เนื่องจากจะพิจารณาจากกลุมตัวอยางท่ีไดตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลว  นั่นหมายถึงกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจท่ีไดตัดสินใจเลือก
ในส่ิงท่ีดีท่ีสุดแลวโดยไดพิจารณาถึงทางเลือกนั้น ๆ และงบประมาณโดยเปรียบเทียบแลว  ซ่ึงกรณี
นี้ดุลยภาพจะเปนลักษณะ Conner Solution ท่ีแกนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีแสดงใน
ภาพท่ี  3  ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกท่ีจะเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน้ันสามารถพิจารณาไดจากปจจัยท่ีกําหนดข้ึนจากสวนของความ
พึงพอใจของเสน Indifference Curve (IC)  และเสนงบประมาณ  Budget Line (BL) 

 ปจจัยท่ีเปนสาเหตุในแตละดานคือ 
1.  ปจจัยดานความพึงพอใจ (Indifference Curve) ซ่ึงปจจัยตาง ๆ ท่ีกําหนดลักษณะ

ความพึงพอใจไดแก ดานสถานท่ี การเดินทางสะดวก  ดานอาจารยและดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา  
ดานการชักจูงใจจากบุคคลและส่ือ  ดานคณะวิชาท่ีช่ืนชอบ  เปนสถาบันท่ีมีช่ือเสียง และ เปน
สถาบันท่ีมีบรรยากาศทางการศึกษา  เปนตน   
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 2.  ปจจัยดานงบประมาณ (Budget line) มีสาเหตุมาจากลักษณะตาง ๆ ไดแก ดานราคา
เกี่ยวกับคาใชจายในการศึกษา  คาครองชีพมีความประหยัด  มีทุนการศึกษาให  คาใชจายภายใน
สถาบัน และคาใชจายในการเดินทาง  เปนตน 

จะเห็นไดวานักศึกษาไดตัดสินใจเลือกศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรียบรอยแลว ดังเห็นไดจากเสนความพอใจ (IC)  และเสนงบประมาณ (BL) ลากเขาหาแกนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ี ดังภาพท่ี 3 

 
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
   

                        IC 
                 BL        
        
 

                                 
 

 
 

ภาพท่ี  3.1  แสดงถึงเสนความพอใจท่ีตัดสินใจเลือกเขาศึกษาท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3.2  แนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
ทฤษฎีความพงึพอใจในการเลือกศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การท่ีนักศึกษาท่ีตัดสินใจเขามาเลือกศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลว

นั้น แสดงวานักศึกษาเหลานั้นไดพิจารณาถึงทางเลือกตางๆ แลว และเห็นวาการตัดสินใจเขามา
เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้นจะทําใหไดรับความพึงพอใจ (Utility) หรือ
อรรถประโยชนสูงสุด  ซ่ึงจากแนวคิดของอรรถประโยชนสูงสุด  ปจจัยที่จะกําหนดในการตัดสินใจ
ในทางเลือกตางๆ นั้นจะมาจากสองสวนใหญๆ คือ สวนแรกมาจากดานตนทุนโดยเปรียบเทียบ 
(Relative Budget) อาทิเชน  

1.  คาเลาเรียน  
2.  คาใชจายประจําวัน  
3.  ทุนการศึกษา  

มรภ.สวนสุนนัทา 
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ในสวนที่สอง คือ ดานความพึงพอใจ (Utility) ที่นักศึกษามีตอการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแหงนี้ ปจจัยเหลานั้น ไดแก  

1.  ดานช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
2.  ดานสถานท่ีตั้ง 
3.  ดานความคาดหวังของนักศึกษา 
4. ดานการจัดการเรียนการสอน 
5.  ดานความต้ังใจสวนตัว 
6.  ดานความคาดหวังดานอาชีพ 
7.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
โดยลักษณะความพึงพอใจ (Utility) ของนักศึกษาแตละคนจะกําหนดรูปแบบของเสน 

Indifference Curve ในขณะที่ตนทุนโดยเปรียบเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จะกําหนด
ลักษณะของเสนงบประมาณ (Budget Line) และในการคัดเลือกตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จะทํา
การคัดเลือกตัวอยางจากนักศึกษาในช้ันปท่ีหนึ่งท่ีไดตัดสินใจเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาซ่ึงแสดงใหเห็นวาจุดดุลยภาพของแตละคนนั้นจะเปน Conner Solution ท่ีเกิดบนแกน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.3  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามชนิดท่ีมีโครงสราง (Structure 

Questionnaire) ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบปลายปด (Close – Ended Question) และคําถามปลายเปด 
(Open – Ended Question) แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มี
จาํนวน  11  ขอ รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอท่ี 1  เพศ เปนคําถามปลายปด (Close – Ended Question) ใชประเภทการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 

ขอท่ี 2  อายุ เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) ไดจัดขอมูลเปนกลุม โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) เพื่อใชทดสอบสมมุติฐาน 

ขอที่ 3  สถานภาพสมรส เปนคําถามปลายปด (Close – Ended Question) ใชประเภท 
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 
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ขอท่ี 4  อาชีพ เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) ไดจัดขอมูลเปนกลุม โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) เพื่อใชทดสอบสมมุติฐาน 

ขอท่ี 5  ระดับรายได   เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) ใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) ไดจัดขอมูลเปนกลุม โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal Scale) เพื่อใชทดสอบสมมุติฐาน 

ขอท่ี 6  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากท่ีใด เปนคําถามปลายปด  (Close – 
Ended Question) ใชประเภทการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 

ขอท่ี 7  ภูมิลําเนา  เปนคําถามปลายปด  (Close – Ended Question) ใชประเภทการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 

ขอท่ี 8  ตัดสินใจเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยวิธีใด  เปนคําถาม
ปลายปลายเปด (Open – Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
ไดจัดขอมูลเปนกลุม โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) เพื่อใชทดสอบ
สมมุติฐาน 

ขอท่ี 9  คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรก เปนคําถามปลายปด (Close – Ended Question) 
ใชประเภทการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 

ขอท่ี 10  จํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ เปนคําถามปลายปด (Close – 
Ended Question) ใชประเภทการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale) 

ขอท่ี 11  สาเหตุท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ  เปนคําถามปลายปลายเปด (Open – 
Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) ไดจัดขอมูลเปนกลุม โดย
ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) เพื่อใชทดสอบสมมุติฐาน 

สวนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา แบงเปน  2  สวน  ประกอบดวย  

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษา  มีจํานวน 19 ขอ แบงออกเปน 
5  ดาน  ประกอบดวย Tangibles  Reliability  Responsiveness Assurance และ Empathy 

ลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชระดับการวัด
ขอมูลอัตราภาค (Interval Scale) มี  3  ระดับ สามารถกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละลําดับ  
ดังนี้ 
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คะแนน            ระดับความสําคัญ 
3       สําคัญมาก 
2       สําคัญปานกลาง 
1       สําคัญนอย 

ผูวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคํานวณ โดยใชสูตรคํานวณความกวาง
ของอันตรภาคช้ัน (Class Interval)  ดังนี้ 
 

ความกวางของอันตรภาค  =  
 
                               ระดับคาเฉล่ีย      ระดับแรงจูงใจ 

2.41 – 3.00              มาก  
1.71 – 2.40              ปานกลาง 
1.00 – 1.70                นอย  

2.  ระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษามีจํานวน  19  ขอ แบงออกเปน  
5  ดาน  ประกอบดวย Tangibles Reliability Responsiveness Assurance และ Empathy 

 ลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) โดยใชระดับการวัด
ขอมูลอัตราภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ สามารถกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของแตละ
ลําดับ  ดังนี้ 

          คะแนน  ระดับความคิดเห็น 
5  เห็นดวยมากท่ีสุด 
4  เห็นดวยมาก 
3  เห็นดวย 
2  ไมเห็นดวย 
1  ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

ผูวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคํานวณ โดยใชสูตรคํานวณความกวาง
ของอันตรภาคช้ัน (Class Interval)  ดังนี้    
 

ความกวางของอันตรภาค  =  
 
 
 

ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด  -   ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 

ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด  -   ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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              ระดับคาเฉล่ีย                   ระดับแรงจูงใจ 
4.21 – 5.00  เห็นดวยมากท่ีสุด  
3.41 – 4.20  เห็นดวยมาก 
2.61 – 3.40  เห็นดวย 
1.81 – 2.60  ไมเห็นดวย 
1.00 – 1.80  ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

3.  ระดับความสําคัญ และระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษา
(Average Score)  

              ระดับคาเฉล่ีย                  ระดับ Average Score 
6.81 – 8.00  เหมาะสมมากท่ีสุด  
5.61 – 6.80  เหมาะสมมาก 
4.41 – 5.60  เหมาะสม 
3.21 – 4.40  ไมเหมาะสม 
2.00 – 3.20  ไมเหมาะสมมากท่ีสุด 

สวนท่ี 3   ขอเสนอแนะท่ีตองการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับปรุง  มีจํานวน  
9  ขอ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเก็บรวบรวมขอมูลส่ิงท่ีผูรับบริการเห็นวามหาวิทยาลัยควรมี
การปรับปรุง  เสนอผูบริหารเพื่อทําการปรับปรุงตอ 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้คือแบบสอบถาม ซ่ึงมีข้ันตอนการ

สรางเคร่ืองมือตามลําดับตอไปนี้ 
3.4.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร วารสารท่ีสามารถอางอิงได ผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง

แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม 
        3.4.2 สรางแบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
แรงจูงใจท่ีมีผลตอการเลือกศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษา และแนวโนมในการตัดสินใจ
ศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับสํานวนภาษาใหเขาใจงาย เพื่อใหไดขอคําถามท่ีมี
ขอความตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

3.4.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามเขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา  
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3.4.5 นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยแกไขแลว นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีก
คร้ังกอนนําไปใชจริง 

3.5 การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
3.5.1 การจัดทําขอมูล 

1) การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 

2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามท่ีได
กําหนดรหัสไวลวงหนา 

3) การประมวลผลขอมูลท่ีลงรหัสแลว ไดนํามาบันทึกโดยใชคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผลขอมูลซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) 

3.5.2 การวิเคราะหความพึงพอใจ 
การวิเคราะหความพึงพอใจ เพื่อวัดระดับความคาดหวังกอนเขาศึกษาตอและความพึง

พอใจหลังจากเขาศึกษาตอแลว 
 การหาคาเฉลี่ย (Weighted average) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจกอนเขาศึกษา

(Expectation) และระดับความพึงพอใจหลังเขาศึกษา (Perception ) ดวยการวิเคราะหคะแนน ดังน้ี 
 

       คะแนนความพึพอใจวดัไดจาก                                                                                          
 

       คะแนนของ       Expectation  นอยกวา  Perception  คาท่ีไดเปนบวก    =  แสดงวาพึงพอใจ 
                   Expectation   มากกวา  Perception  คาท่ีไดเปนลบ      =  แสดงวาไมพึงพอใจ 

3.5.3 การวิเคราะหขอมูล 
3.5.3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายขอมูล

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 
1) หาคารอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลจากแบบสอบถามสวนท่ี 1 

ประกอบดวย  เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  ระดับรายได  ประเภทท่ีจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ภูมิลําเนา วิธีการตัดสินใจเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรก และจํานวนครั้งท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ 

2) หาคาเฉล่ีย (Mean) สําหรับขอมูลจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

Expectation Perception 
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สูตร      x  = 
N

x∑  

              
                      โดยกําหนดให   

x  = คาคะแนนเฉล่ีย 

∑ x  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N  =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  สําหรับขอมูลจาก  สวนท่ี  2  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

                สูตร S.D. =   ( )
( )1

22

−
∑−∑

NN
N xx         

 
                  เมื่อ                  S.D.       แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 

                    ( )∑ x 2
                    แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

             ∑ x2              แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
               N        แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
3.5.3.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใชในการทดสอบ

สมมติฐานมีดังนี้ 
1) สถิติวิเคราะหคาที (Inferential T- test) ใชเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุม 2 

กลุมท่ีเปนอิสระกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ดานเพศและสถาบันท่ีจบการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย     
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  โดยกําหนดให           t =  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t - distribution 
X1=  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 1 
X2 =  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 2 
S2

1=  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 
S2

2=  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 2 
n1 =  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ี 1 
n2 =  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ี 2 
df =  ช้ันความเปนอิสระ (degree of freedom) 

2)  สถิติวิเคราะหคาเอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One – Way Analysis of Variance) เพื่อใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง มากกวา 2 

เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 ประกอบดวย Tangibles Reliability Responsiveness Assurance และ 
Empathy 

การตัดสินใจเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย ปจจุบันศึกษาอยูคณะใด 

สูตร 
MS
MS

w

bF =                  

โดยกําหนดให   F    =  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 
    MSb =  ผลรวมกําลังสองเฉล่ียระหวางกลุม  
                (Between Mean Square) 
 MSw =  ผลรวมกําลังสองเฉล่ียภายในกลุม  
                 (Within Mean Square) 
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3) สถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ทดสอบคา chi square - test ใหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวท่ี
เปนอิสระกัน  

(1) ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 1 (ประมาณ 0.70 ถึง 0.90) ถือวามี
ความสัมพันธกันอยูในระดับสูง (ถาสูงกวา 0.90 ถือวาอยูในระดับสูงมาก) 

(2) ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0.5 (ประมาณ 0.30 ถึง 0.70) ถือวามี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

(3) ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล  0 (ประมาณ 0.30 และตํ่ากวา) ถือวา
มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 

(4) ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปน 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเชิงเสนตรง 
 

                         สูตร ( )( )
( ) ( ) ⎥⎦⎤⎢⎣

⎡ ∑−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−

−
=

∑∑
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yyxx
r

NN

yxxyN
xy 2222

 

 
โดยกําหนดให             rxy   =  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

Σx   =  ผลรวมของคะแนน X 

Σy   =  ผลรวมของคะแนน Y 

Σx2   =  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 

Σy2   =  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 

Σxy =  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
  N   =  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 

5.3.3.3 การวิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบจําลอง Logit Model โดยใชโปรแกรม SPSS ในการ

ประมวลผล  โดยมีสมการในการวิจัย  ดังนี้    ( )∫= EDCBAU ,,,,     

ตัวแปรตาม  
U =  1  คาของคะแนน Expectation นอยกวา  Perception    =  พึงพอใจ 

   0  คาของคะแนน Expectation  มากกวา  Perception    =  ไมพึงพอใจ 
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ตัวแปรตน 
  A =  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles) 
  B =  ความสามารถในการใหบริการ (Reliability) 
  C =  ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) 
  D =  ความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกบัผูรับบริการ   

        (Assurance) 
   E =  ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูบริการ (Empathy) 
   

 
 

 
3.6  ขอสมมติฐานสมการในการวิจัย 

 สมมติฐานเบ้ืองตนท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีใชใน
การศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ  ไดแก 1. ตัวแปรส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles)    
2. ตัวแปรความสามารถในการใหบริการ (Reliability) 3. ตัวแปรความพรอมและความเต็มใจท่ีจะ
ใหบริการ (Responsiveness) 4. ตัวแปรความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ (Assurance)  5. ตัวแปรความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูบริการ (Empathy)  

1. ตัวแปรสิ่งอํานวยความสะดวก  (Tangibles) เปนตัวแปรท่ีศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจกับส่ิงอํานวยสะดวก โดยมีขอสมมติฐานวา นักศึกษามักจะมีความพึงพอใจ
ในสถาบันท่ีมีคาใชจายเหมาะสม รวมท้ังสภาพแวดลอมท่ีทําใหตนรูสึกวาไดรับการดูแล หวงใย 
และความเอาใจใสจากผูรับบริการ อยางชัดเจน 

2. ตัวแปรความสามารถในการใหบริการ  (Reliability) เปนตัวแปรที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความสามารถในการใหบริการ โดยมีขอสมมติฐานวา  
นักศึกษามักจะมีความพึงพอใจในสถาบันท่ีมีความนาเช่ือถือตอสังคม  ความสามารถในการ
ใหบริการดานการศึกษาท่ีดี  มีวิทยาการใหม ๆ การใหบริการทุกคร้ังมีความถูกตอง  เหมาะสม  มี
ความสม่ําเสมอ มีความนาเช่ือถือ  สามารถใหความไววางใจได 

3. ตัวแปรความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) เปนตัวแปรท่ี
ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ  โดยมี
ขอสมมติฐานวา  นักศึกษามักจะมีความพึงพอใจ ในสถาบันท่ีมีช่ือเสียง  มีความพรอมทางดาน
การศึกษา  โดยมีหลักสูตรท่ีนาสนใจ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนตรงกับความตองการเขาศึกษา  รวมไป

                 U =  ∝ + β1 A + β2 B + β3 C  + β4 D + β5 E  

                                            ท่ีมีตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ถึงนักศึกษาสามารถเขารับบริการไดงาย  และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ  รวมท้ังบริการที่
ท่ัวถึงและรวดเร็ว 

4. ตัวแปรความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ (Assurance) 
เปนตัวแปรท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความสามารถในการสรางความเช่ือม่ัน
ใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ  โดยมีขอสมมติฐานวา  นักศึกษามักจะมีความพึงพอใจในสถาบันท่ีแสดง
ถึงศักยภาพของอาจารยผูสอนท่ีมีประสิทธิภาพ   มีความรูความสามารถในการสอน  และมีศิษยเกา
ท่ีประสบความสําเร็จ  ซ่ึงใหความม่ันใจวาตนเองจะไดรับการศึกษาท่ีดีท่ีสุด 

5. ตัวแปรความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูบริการ (Empathy) เปนตัวแปรที่
ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ  
โดยมีขอสมมติฐานวา  นักศึกษามักจะมีความพึงพอใจกับการท่ีผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับนักศึกษา  
รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  ดูและสวัสดิการของนักศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม และมีการ
ตอบสนองตอความเห็น นั้นไดอยางรวดเร็ว  รวมท้ังมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาตามที่
นักศึกษาตองการในระดับท่ีเหมาะสม 

 
3.7  สมมติฐานการวิจัยดานประชากรศาสตร 

 สมมติฐานดานประชากรศาสตรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานดาน
ประชากรศาสตรในการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ  ไดแก 1. ตัวแปรเพศ   2. ตัวแปร
อายุ 3. ตัวแปรคะแนนเฉล่ีย 4. ตัวแปรจํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ 

 1.  ตัวแปรเพศ  เปนตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ใหบริการ กับเพศ โดยมีขอสมมติฐานวา  เพศหญิงมักจะศึกษาข้ันตอนการเขารับบริการกอนเขารับ
บริการละเอียดถ่ีถวนมากกวาเพศชาย  เนื่องจากเพศหญิงเปนเพศท่ีมีความละเอียดออนมากกวาเพศ
ชาย  จึงสามารถเขารับบริการไดถูกตองและรวดเร็วมากกวาเพศชาย  จึงสงผลเพศหญิงใหมีความพึง
พอใจในการรับบริการมากกวาเพศชาย 

2. ตัวแปรอายุ  เปนตัวแปรท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการใหบริการ 
กับอายุ โดยมีขอสมมติฐานวา  บุคคลท่ีมาขอรับบริการท่ีมีอายุมากกวามักจะมีความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการจากเจาหนาท่ีมากกวาบุคคลท่ีมาขอรับบริการท่ีมีอายุนอยกวา  เนื่องจากเจาหนาท่ี
ผูรับบริการมักจะใหบริการบุคคลท่ีมีอายุมากกวาดวยเกรงใจ สุภาพ ออนโยน มากกวาบุคคลท่ีมีอายุ
นอยกวา 

 3.  คะแนนเฉลี่ย  เปนตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ใหบริการกับคะแนนเฉล่ีย  โดยมีขอสมมติฐานวา นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียมาก  คือนักศึกษาท่ี
ตั้งใจเรียน นักศึกษากลุมนี้มักจะใชบริการของทางมหาวิทยาลัยมากกวา เชน การใชบริการทาง
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หองสมุด  เปนตน  เม่ือมีการใชบริการของทางมหาวิทยาลัยบอยครั้งจึงทําใหเขาใจข้ันตอนในการ
เขารับบริการเปนอยางดี  จึงเขารับบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็วกวา  ดังนั้นนักศึกษาที่มี
คะแนนเฉล่ียมาก  มักจะไดรับความพึงพอใจในการใหบริการมากกวานักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
นอย 

 4.  จํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ  เปนตัวแปรท่ีศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจในการใหบริการกับจํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ  โดยมีขอสมมติฐาน
วา นักศึกษาที่ถูกปฏิเสธในการเขารับบริการบอยเน่ืองมากจากสาเหตุ  ไมปฏิบัติตามระเบียบ และ
ข้ันตอนการเขารับบริการตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  มักจะไมไดรับความพึงพอใจในการ
ใหบริการมากกวา  นักศึกษาท่ีไมเคยถูกปฏิเสธในการเขารับบริการเลย 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
คณะ/ปการศึกษา ป  48 ป  49 ป 50 ป 51 รวม 
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี 406 400 450 723 

 
1,979 

คณ ะ มนุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร 

  
840  695  702  871  

  
3,108  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  

44  168  276  400  
  

888  

คณะครุศาสตร 
  

77  159  194  264  
  

694  

คณะศิลปกรรมศาสตร 
  

205  213  251  378  
  

1,047  

คณะวิทยาการจัดการ 
  

1,601  1,335  1,290  1,053  
  

5,279  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 

  
81  

  
81  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
  

80  80  
  

160  

ศูนยการศึกษาดรุณพิทยา 
  

165  150  438  488  
  

1,241  

ศูนยการศึกษาสุพรรณบุรี 
  

  
14  10  26  

  
50  

 รวมท้ังส้ิน 
  

3,338  3,134  3,691  4,364  
  

14,527  
 
ท่ีมา :  ขอมูลจากฝายทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษา 
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฿1,200

฿1,400

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ศูนยการศึกษาดรุณพิทยา

ศูนยการศึกษาสุพรรณบุรี

ป 2550

ป 2551

 

ภาพท่ี 3.2  อัตราการเจริญเติบโตของนักศึกษาในปการศึกษา 2550 - 2551 

3.8 การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง 
3.8.1 การกําหนดประชากรท่ีใชในการวิจยั 

กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ของแตละคณะ  
ทั้ง  6  คณะไดแก คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนประชากร 1,053  คน  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีจํานวนประชากร 871 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนประชากร  723 คน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนประชากร 400 คน คณะครุศาสตรมีจํานวนประชากร 264 คน 
และคณะศิลปกรรมศาสตรมีจํานวนประชากร 378  คน  รวมจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาท้ังส้ิน 
3,689  คน 

3.8.2 การกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเทานั้น  ซ่ึงสามารถระบุจํานวนประชากรได ผูวิจัยจึงกําหนดขนาด
กลุมตัวอยาง โดยใช สูตรคํานวณ ขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Taro Yamane) 
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สูตร       
( )eN

Nn 2
1+

=  

                               
กําหนดให  n     คือ จํานวนหรือขนาดของตัวอยาง 

N    คือ จํานวนหรือขนาดของประชากร (3,689) 
e     คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดข้ึนได  

    ระดับความเช่ือม่ัน 95% สัดสวนความคาดเคล่ือนเทากับ 0.05 ดังนั้นขนาดของกลุม
ตัวอยาง คือ 

  
 
 

       
  

  
ในการสํารวจภาคสนามของกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาท้ัง 6 คณะ ไดแก  คณะ

วิทยาการจัดการ 103 ตัวอยาง  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 85  ตัวอยาง คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  71 ตัวอยาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39  ตัวอยาง  คณะครุศาสตร 26 ตัวอยาง 
และคณะศิลปกรรมศาสตร 37  ตัวอยาง  รวมตัวอยางท้ังส้ิน 361 คน  

โดยการกําหนดคาความคาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางรอยละ 5 เพื่อใหเกิดระดับความ
เช่ือม่ันท่ีระดับ 95% จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน  361 ตัวอยาง  และสํารอง
เผ่ือปองกันความผิดพลาดของแบบสอบถามไว  44  ตัวอยาง   

3.8.3.  ข้ันตอนการสุมกลุมตัวอยาง 
 การ เล ือกลุ มต ัวอย าง  โดยการสุ มแบบอาศ ัยความนาจะ เปน  ( Proportional 

Sampling) หลังจากไดขนาดตัวอยางในแตละหนวยงานแลวคอยใชแบบสะดวก (Convenience 
Sampling)  จากนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

สูตร       
)05.0( 2

689,31

689,3

+
=n   

    

22.10
689,3

=       

=    361  ตัวอยาง 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Taro Yamane) 
 

    N (จํานวนประชากร) ระดับความคาดเคล่ือน 5% 

500 222 

1,000 286 

1,500 316 

2,000 333 

2,500 345 

3,000 353 

3,500 359 

4,000 364 

4,500 367 

5,000 370 

6,000 375 

7,000 378 

8,000 381 

9,000 383 

10,000 385 

15,000 390 

20,000 392 

25,000 394 

50,000 397 

100,000 398 

� 400 

 
ท่ีมา : Taro Yamane 
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของแตละคณะ  ท้ัง  6  คณะ ไดแก  
คณะวิทยาการจัดการ 103 ตัวอยาง  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 85 ตัวอยาง คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  71 ตัวอยาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39 ตัวอยาง  คณะครุศาสตร  
26 ตัวอยาง และคณะศิลปกรรมศาสตร 37 ตัวอยาง  รวมตัวอยางท้ังส้ิน 361 คน   
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา  “การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”  ซ่ึงไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน 

 

4.1  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย

คร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอ

เปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก 

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีปจจัยดานประชากรศาสตร

ประกอบดวย  เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  ระดับรายได  ประเภทท่ีจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ภูมิลําเนา วิธีการตัดสินใจเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรก  และจํานวนครั้งท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษา ประกอบดวย ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

(Tangibles)  ปจจัยดานความสามารถในการใหบริการ (Reliability) ปจจัยดานความพรอมและ

ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) ปจจัยดานความสามารถในการสรางความเช่ือมั่น

ใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ (Assurance) และปจจัยดานความสามารถในการเขาใจความรูสึกของ

ผูรับบริการ (Empathy) 

 

คะแนนความพึงพอใจวัดไดจาก                                                                                        

คะแนนของ     Expectation  นอยกวา  Perception  คาท่ีไดเปนบวก     =   แสดงวาพึงพอใจ 

        Expectation  มากกวา  Perception   คาท่ีไดเปนลบ      =   แสดงวาไมพึงพอใจ 

Expectation Perception 
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2.1 ปจจ ัยด านสิ ่ง อํานวยความสะดวก  (Tangibles) ไดแก  คาใช จ ายตลอด

หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม  คาใชจายภายใน

สถาบันมีความเหมาะสม  มีทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ให  เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน และ สถาบัน

มีบรรยากาศร่ืนรมย และนาศึกษาตอ 

2.2 ปจจัยดานความสามารถในการใหบริการ (Reliability) ไดแก เปนสถาบันท่ี

เปน 

ศูนยรวมของวิทยาการใหม ๆ และอาจารยมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนและ

เปนท่ียอมรับ 

2.3 ปจจัยดานความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) ไดแก มี

การบริการแบบ ONE STOP SERVICE หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีความนาสนใจ และ 

หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการเขาศึกษา 

2.4 ปจจัยดานความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ 

(Assurance) ไดแก อาจารยมีความรูความสามารถตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน  อาจารยมีบุคลิกภาพท่ีดี

และใหคําปรึกษาแนะนําท่ีดี  การสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ และ หลักสูตรหรือสาขาวิชา

ท่ีเปดสอนมีช่ือเสียง 

2.5 ป จ จั ย ด านคว ามสามารถในการ เ ข า ใ จคว าม รู สึ กของ ผู รั บบ ริก า ร 

(Empathy)ไดแก ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  มีตูรับฟงความคิดเห็นใหนักศึกษา

สามารถแสดงความคิดเห็นได  ผูบริหารตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว และ 

จัดกิจกรรม/กีฬาใหกับนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3. ขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรปรับปรุง ไดแก 

คาใชจายดานคาเทอมแพงเกินไป  ตองการใหมีการบริการที่ดี รวดเร็ว เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ออน

นอม  มีทุนการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนดี  ตองการเรียนในหองเรียนท่ีดี สภาพไม

ทรุดโทรม  ตองการอาจารยผูสอนท่ีมีความรูความชํานาญแตละสาขาอยางแทจริง  ตองการให

อาจารย 1 คน สอน นักศึกษาไมเกิน 1 หอง  มีหลักสูตรหลากหลายมากข้ึน เพ่ือเพิ่มทางเลือกใหกับ

นักศึกษา  ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน และอ่ืน ๆ 
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติอนุมาน 

2.1  ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีปจจัยดานประชากรศาสตร

ประกอบดวยเพศ  อายุ สถานภาพสมรส  อาชีพ ระดับรายได  สถานที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิลําเนา วิธีการตัดสินใจเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรก  และจํานวนครั้งท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ  

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและคารอยละเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัย     

  ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ     

     ชาย 135 33.3 

     หญิง 270 66.7 

          รวม          405 100 

2. อายุ     

     17 – 19  165 40.7 

     20 – 23 223 55.1 

     24 – 26  11 2.7 

     26 ปข้ึนไป 6 1.5 

          รวม 405 100 

3. สถานภาพสมรส     

     โสด 396 97.8 

     สมรส 2 0.5 

     หยาราง 7 1.7 

     หมาย - - 

          รวม 405 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

4. อาชีพ     

     ศึกษาอยางเดียว   378 93.3 

     รับราชการ 11 2.7 

     พนักงานบริษัทเอกชน   12 3 

     อ่ืน ๆ  4 1 

          รวม 405 100 

5. ระดับรายได (รวมถึงรายไดท่ีไดรับจากผูปกครอง / เดือน)     

     นอยกวา 5,000   208 51.4 

     5,000 – 10,000 163 40.2 

     10,001 – 15,000  22 5.4 

     15,001  ข้ึนไป 12 3 

          รวม 405 100 

6. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก     

     มัธยมศึกษา  338 83.5 

     อาชีวศึกษา 51 12.6 

     การศึกษานอกโรงเรียน 16 3.9 

          รวม 405 100 

7. ภูมิลําเนา 
     ภาคเหนือ   
     ภาคกลาง  
     ภาคตะวันออก  

  
39 
51 
27 

  
9.6 

37.3 
6.7 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

     ภาคตะวันตก 8 2 

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  58 14.3 

     ภาคใต 31 7.7 

     กรุงเทพและปริมณฑล 91 22.5 

          รวม 405 100 

8.  ตัดสินใจเขาศึกษาท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย     

     เลือกมหาวทิยาลัยกอนเลือกคณะ      128 31.6 

     เลือกคณะกอนเลือกมหาวิทยาลัย 101 24.9 

     เลือกท้ังมหาวิทยาลัยและคณะพรอมกนั    161 39.8 

     อ่ืน ๆ  15 3.7 

          รวม 405 100 

9. คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรก     

     ต่ํากวา 2.50       139 34.3 

     อยูระหวาง 2.50 – 2.99 149 36.8 

     อยูระหวาง 3.00 – 3.49      91 22.5 

     อยูระหวาง 3.50 – 4.00 26 6.4 

          รวม 405 100 

10. จํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ     

     เคย                    218 53.8 

     ไมเคย 187 46.2 

          รวม 405 100 

 

ท่ีมา :  จากการสํารวจ 
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 จากตารางท่ี 4.1  การวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาตอการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 405 คน จําแนก

ออกเปน ดังนี้ 

 เพศ  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 270 คน   คิดเปนรอยละ 66.7 

รองลงมาเปนเพศชายมีจํานวน 135 คิดเปนรอยละ  33.3 ตามลําดับ 

อายุ  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับอายุระหวาง  20 – 23 ป  มีจํานวน 223 คน คิดเปน    

รอยละ  55.1 รองลงมาเปนกลุมท่ีมีระดับอายุระหวาง 17 – 19  ป  มีจํานวน 165 คน  คิดเปนรอยละ  

40.7  ระดับอายุระหวาง  24 – 26  ป  มีจํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ  2.7  และระดับอายุ  26  ป ข้ึนไป 

มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5  ตามลําดับ 

สถานภาพสมรส  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสเปนโสด มีจํานวน 396 คน 

คิดเปนรอยละ 97.8 รองลงมาเปนสถานภาพหยาราง มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.7 และ

สถานภาพสมรส มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ 

อาชีพ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ ศึกษาเพียงอยางเดียว  มีจํานวน 378 คน  คิดเปน

รอยละ  93.3 รองลงมามีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 มี

อาชีพรับราชการ มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.7 และมีอาชีพอื่น ๆ มีจํานวน 4 คน คิดเปน    

รอยละ 1.0 ตามลําดับ 

ระดับรายได (รวมถึงรายไดท่ีไดรับจากผูปกครอง / เดือน) กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ระดับรายไดนอยกวา  5,000 บาท จํานวน  208  คน คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมามีระดับรายไดระหวาง  

5,000 – 10,000 บาท  มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ  40.2  ระดับรายไดระหวาง 10,001 – 15,000  บาท  

มีจํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  5.4  และระดับรายไดท่ี  15,001  บาท   ข้ึนไป มีจํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 3.0  ตามลําดับ 

ประเภทที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษา

ประเภทมัธยมศึกษา  มีจํานวน  338  คน  คิดเปนรอยละ  83.5 รองลงมาจบการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  

มีจํานวน  51 คน  คิดเปนรอยละ  12.6  และจบการศึกษาประเภทการศึกษานอกโรงเรียน  มีจํานวน 

16 คน  คิดเปนรอยละ  3.9  ตามลําดับ 
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ภูมิลําเนา  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

มีจํานวน 191 คน  คิดเปนรอยละ 47.16 รองลงมา  ภูมิลําเนาอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ 14.32 ภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง  มีจํานวน 51 คน  คิดเปนรอยละ  

12.59 คน ภูมิลําเนาอยูที่ภาคเหนือ  มีจํานวน 39 คน  คิดเปนรอยละ 9.62 ภูมิลําเนาอยูที่ภาคใต มี

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.65 คน ภูมิลําเนาอยูท่ีภาคตะวันออก มีจํานวน 27 คน คิดเปน รอยละ  

6.67  และภูมิลําเนาอยูท่ีภาคตะวันตก มีจํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ  2.0  ตามลําดับ 

วิธีการตัดสินใจเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กลุมตัวอยางสวนใหญ 

ใชวิธีการตัดสินใจเลือกท้ังมหาวิทยาลัยและเลือกคณะพรอมกัน  มีจํานวน 161 คน  คิดเปนรอยละ 

39.0 รองลงมาใชวิธีการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยกอนเลือกคณะ  มีจํานวน 128 คน คิดเปน   

รอยละ 31.6 ตัดสินใจเลือกคณะกอนเลือกมหาวิทยาลัย มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 24.9  

และใชวิธีการอ่ืน ๆ มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.7 ตามลําดับ 

คะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนแรก  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีคะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรก 

อยูระหวาง 2.50 – 2.99 มากที่สุด มีจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมาคะแนนเฉลี่ย

ในภาคเรียนแรก ต่ํากวา 2.50 มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.3 คะแนนเฉลี่ยในภาคเรียน

แรกอยูระหวาง 3.00 – 3.49 มีจํานวน 91 คน  คิดเปนรอยละ 22.5 และคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียน

แรกอยูระหวาง 3.50 – 4.00 มีจํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 6.4 ตามลําดับ 

จํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ  กลุมตัวอยางสวนใหญเคยถูกปฏิเสธในการ

เขารับบริการ มีจํานวน  218  คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมาไมเคยถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ 

มีจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.2 ตามลําดับ 

 2.2   ขอมูลการวิเคราะหคาความพึงพอใจ  

คะแนนของ     Expectation  นอยกวา  Perception  คาท่ีไดเปนบวก     =   แสดงวาพึงพอใจ 

       Expectation  มากกวา  Perception  คาท่ีไดเปนลบ       =   แสดงวาไมพึงพอใจ 

จากการหาคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจํานวน 405 ตัวอยาง สรุปผลการวิเคราะหคาท่ีได 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงถึงผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกศึกษาตอ 
 

ดาน ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
วิเคราะห 

ระดับ
ความสําคัญ

เฉล่ีย 

Tangibles 

คาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม
ท่ีสุด 

0.19 พึงพอใจ 2.39 

คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม -0.06 ไมพึงพอใจ 2.29 

คาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม -0.01 ไมพึงพอใจ 2.21 

มีทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ให 0.12 พึงพอใจ 2.28 

เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน -0.09 ไมพึงพอใจ 2.08 

สถาบันมีบรรยากาศร่ืนรมและนาศึกษาตอ 0.06 พึงพอใจ 2.33 

คะแนนเฉล่ียดาน Tangibles 0.04 พึงพอใจ   

Reliability 

เปนสถาบันท่ีเปนศูนยรวมของวิทยาการ
ใหม ๆ 

0.74 พึงพอใจ 2.32 

อาจารยมีผลงานทางวิชาการที่เปน
ประโยชนและเปนท่ียอมรับ 

0.76 พึงพอใจ 2.27 

คะแนนเฉล่ียดาน Reliability 0.75 พึงพอใจ   

Responsiveness 

มีการบริการแบบ ONE STOP SERVICE 0.86 พึงพอใจ 2.27 

หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีความ
นาสนใจ 

0.94 พึงพอใจ 2.35 

หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับ
ความตองการเขาศึกษา 

0.86 พึงพอใจ 2.38 

คะแนนเฉล่ียดาน Responsiveness 0.88 พึงพอใจ   
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ตารางท่ี  4.2  (ตอ) 

 

ดาน ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
วิเคราะห 

ระดับ
ความสําคัญ

เฉล่ีย 

Assurance 

อาจารยมีความรูความสามารถตรงกับ
สาขาวิชาท่ีสอน 

0.25 พึงพอใจ 2.56 

อาจารยมีบุคลิกภาพท่ีดีและใหคําปรึกษา
แนะนําท่ีด ี

0.1 พึงพอใจ 2.38 

การสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ -0.02 พึงพอใจ 2.41 

หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีช่ือเสียง 0.04 พึงพอใจ 2.33 

คะแนนเฉล่ียดาน Assurance 0.09 พึงพอใจ  

Empathy 

ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของนักศึกษา 0.52 ไมพึงพอใจ 2.29 

มีตูรับฟงความคิดเห็นใหนกัศึกษาสามารถ
แสดงความคิดเห็นได 

0.37 ไมพึงพอใจ 2.25 

ผูบริหารตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษา
ไดอยางรวดเร็ว 

0.47 ไมพึงพอใจ 2.32 

จัดกิจกรรม/กฬีาใหกับนกัศึกษาอยาง
เหมาะสม 

0.42 ไมพึงพอใจ 2.29 

คะแนนเฉล่ียดาน Empathy 0.44 ไมพึงพอใจ  

 

ท่ีมา :  จากการสํารวจ   
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จากตารางท่ี 4.2  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกศึกษาตอ 

คะแนนความพึงพอใจวัดไดจาก                                                                                        

 

คะแนนของ   Expectation  นอยกวา  Perception  คาท่ีไดเปนบวก     =  แสดงวาพึงพอใจ 

     Expectation   มากกวา  Perception  คาท่ีไดเปนลบ      =  แสดงวาไมพึงพอใจ 

สามารถอธิบายในแตละดานดังนี้ 

1.   ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles) 

คาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมี

ผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ  ปจจัยคาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม

ท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะ  คาหนวยกิตของมหาวิทยาลัยของรัฐถูกกวาคาหนวยกิตของมหาวิทยาลัย

เอกชน เม่ือนักศึกษามีตนทุน (Cost) ทางดานคาหนวยกิตท่ีถูกกวา  ความพึงพอใจ (Utility) หรือ

อรรถประโยชนทางดานคาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมที่สุด จึงสูงข้ึน (กองบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธ

เปนลบ แสดงวานักศึกษาไมมีความพึงพอใจ ปจจัยคาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม  ท้ังนี้

เปนเพราะ นักศึกษาสวนใหญมีบานพักอาศัยไกลจากมหาวิทยาลัย และสําหรับนักศึกษาท่ีมาจาก

ตางจังหวัด มหาวิทยาลัยไมมีหอพักสําหรับบริการใหนักศึกษาในราคาถูก  จึงทําใหนักศึกษาตองหา

ท่ีพักท่ีอยูไกลมหาวิทยาลัยออกไป จึงทําใหนักศึกษาตองมีตนทุน (Cost) ในการเดินทางเพิ่มข้ึน  

ความพึงพอใจ (Utility) หรืออรรถประโยชนทางดานคาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม จึง

ลดลง (ปรเมษฐ  แสงออน อาจารยภาควิชาบริหารทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2554) 

คาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม  ผลการศึกษาพบวา  คาที่วิเคราะหไดมี

ผลลัพธเปนลบ แสดงวานักศึกษาไมมีความพึงพอใจ ปจจัยคาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม 

ท้ังนี้เปนเพราะระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีสินคามีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ  จึงทําใหคาครอง

ชีพสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไมสามารถควบคุมราคาสินคาภายในมหาวิทยาลัยได  เพราะ

ผูประกอบการมีตนทุนท่ีสูงข้ึน จึงทําใหนักศึกษาจึงตองบริโภคสินคาในราคาเทากับทองตลาดใน

ขณะท่ีรายไดของนักศึกษาสวนใหญเปนรายไดท่ีไดรับจากผูปกครองซ่ึงมีอัตราคอนขางคงท่ี     

Expectation Perception DPU
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ความพึงพอใจ (Utility) หรืออรรถประโยชนทางดานคาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม จึง

ลดลง (ปริณภา  จิตราภัณฑ อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2554) 

มีทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ให ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธเปนบวก 
แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยมีทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ให ท้ังนี้เปนเพราะ 
มหาวิทยาลัยไดจัดทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ไวใหหลายประเภท  เชน  ทุนความสามารถพิเศษ
ทางวิชาการ  ทุนความสามารถพิเศษ  นักกีฬาดีเดน ดนตรี นาฏศิลป และคนดีของสังคม 
 ทุนองคกร  มูลนิธิ  กองทุนหรือบุคคลมอบใหแกนักศึกษาโดยไมมีขอผูกพัน และใหตอเนื่องจนจบ
การศึกษา  ทุนเพชรสุนันทา และมหาวิทยาลัยไดตั้งจัดมูลนิธิ คุณหญิงกรองแกว ปทุมานนท เพื่อ
มอบเปนรางวัลสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 เม่ือนักศึกษาไดรับทุนประเภทตาง ๆ 
ทําใหมีปจจัยดานงบประมาณ (Budget) เพ่ิมมากข้ึน ความพึงพอใจ (Utility) หรืออรรถประโยชน
ทางดานมีทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ให  จึงเพิ่มข้ึน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554, 
พฤษภาคม) 

เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน ผลการศึกษาพบวา  คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธเปนลบ แสดง

วานักศึกษาไมมีความพึงพอใจ ปจจัยเปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยมี

สถานท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง ทําใหอัตราคาเชาหอพักมีราคาสูง ประกอบกับ นักศึกษาสวนใหญมี

บานพักอาศัยไกลจากมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยไมมีหอพักสําหรับนักศึกษา  จึงทําใหนักศึกษา

ตองหาท่ีพักท่ีอยูไกลมหาวิทยาลัยออกไป (ปรเมษฐ  แสงออน อาจารยภาควิชาบริหารทรัพยากร

มนุษย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2554) 

สถาบันมีบรรยากาศร่ืนรมยและนาศึกษาตอ ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมี

ผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยสถาบันมีบรรยากาศร่ืนรมและนาศึกษาตอ 

ท้ังนี้เปนเพราะ พื้นท่ีเดิมของมหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีเกาแก คือ เปนวังท่ีประทับของบรรดาพระ

สนมและเจานายฝายใน  ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสรางความรมร่ืน และคงความ

เปนเอกลักษณดานความเกาแกใหสมกับเปนพระราชวังเดิม(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

2553) 

สรุปตัวแปรดานส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangible) ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหได

มีผลลัพธเฉล่ียเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยในภาพรวมดานส่ิงอํานวยความ

สะดวก (Tangible)  
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             2.  ดานความสามารถในการใหบริการ (Reliability) 

เปนสถาบันท่ีเปนศูนยรวมของวิทยาการใหม ๆ ผลการศึกษาพบวา  คาท่ีวิเคราะหไดมี

ผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยเปนสถาบันท่ีเปนศูนยรวมของวิทยาการ

ใหม ๆ ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยไดผานระบบการจดัการส่ิงแวดลอม ISO 14001 : 2004 ในป  

2551 ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงแรกที่ไดรับ  ISO 14001 : 2004 อีกท้ังมหาวทิยาลัยยังนําระบบ

การบริการแบบจุดเดยีว (ONE STOP SERVICE) เขามาใหบริการกับนักศึกษาและผูมาติดตอซ่ึงทํา

ใหกระบวนการใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน (ขอมูลจากการสํารวจแบบสอบถาม

ของงานประชาสัมพันธ เร่ือง ความพึงพอใจในการใหบริการของระบบ ONE STOP SERVICE, 

2554 ) 

อาจารยมีผลงานทางวิชาการท่ีเปนประโยชนและเปนท่ียอมรับ ผลการศึกษาพบวา  คาท่ี

วิเคราะหไดมีผลลัพธเปนบวก  แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยอาจารยมีผลงานทาง

วิชาการท่ีเปนประโยชนและเปนท่ียอมรับ  ท้ังนี้เปนเพราะ  อาจารยผูสอนมีผลงานทางวิชาการที่สง

เขาประกวดซ่ึงไดรับรางวัลตางๆ และไดรับการตีพิมพท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อใหอาจารยไดทํางานวิจัย  และบริการ

วิชาการท่ีเปนประโยชนกับการพัฒนานักศึกษา  พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาบริเวณชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน โดยรวมมือกับทองถ่ิน (หนังสือรายงานประจําป 2553 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

 สรุปตัวแปรดานความสารถในการใหบริการ (Reliability) ผลการศึกษาพบวา  คาท่ี

วิเคราะหไดมีผลลัพธเฉล่ียเปนบวก  แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยในภาพรวมดาน

ความสารถในการใหบริการ (Reliability) 

             3.  ดานความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) 

มีการบริการแบบ ONE STOP SERVICE ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธ

เปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ  ปจจัยมีการบริการแบบ ONE STOP SERVICE  ท้ังนี้

เปนเพราะ  มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนากระบวนการใหบริการจากเดิมท่ีมีข้ันตอนซับซอน 

ยุงยาก ใชเวลานาน มาเปนการใหบริการในรูปแบบใหม  ซ่ึงไดมีการรวมหนวยงานที่มีหนาท่ีการ

ใหบริการ ไว ณ จุดเดียว ไดแก งานทะเบียนวดัผล งานการเงิน และงานประชาสัมพันธ ซ่ึงชวยให

นักศึกษาไดรับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553) 
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หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีความนาสนใจ ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหได

มีผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมี

ความนาสนใจ ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตร   

ใหมๆ ท่ีมีความนาสนใจอยูเสมอ รวมท้ังไดมีการเปดสอนหลักสูตรตอเนื่องเพ่ือเปนทางเลือกใหกับ

นักศึกษาอีกดวย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553) 

หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการเขาศึกษา  ผลการศึกษา

พบวา คาท่ีวเิคราะหไดมีผลลัพธเปนบวก แสดงวานกัศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยหลักสูตรหรือ

สาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการเขาศึกษา ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจ

ความตองการของตลาดแรงงาน  แลวนํามาพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการเขาศึกษาตอ

ทําใหหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนมีตลาดแรงงานรองรับ ทําใหนักศึกษาม่ันใจวาเม่ือจบ

การศึกษาแลวนักศึกษาจะไมตกงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553) 

สรุปตัวแปรดานความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) 

ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวเิคราะหไดมีผลลัพธเฉล่ียเปนบวก แสดงวานกัศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัย

ในภาพรวมดานความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) 

             4.  ดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ (Assurance) 

     อาจารยมีความรูความสามารถตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะห

ไดมีผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยอาจารยมีความรูความสามารถ

ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ทั้งนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาถึงระดับ ดร.สําหรับให

อาจารย ผู สอนขอทุน เพื ่อศ ึกษาต อในสาขาว ิชา ที ่สอน  ทั ้งนี ้เพื ่อ เพิ ่มศ ักยภาพและข ีด

ความสามารถในการสอนใหตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน และมหาวิทยาลัยไดรางระเบียบ ขอบังคับ 

ใหอาจารยผู สอนทุกคนทําผลงานวิชาการ  (ศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและผูชวย

ศาสตราจารย) ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ดังนั้นอาจารยผูสอนทุกคนจึงตอง

พัฒนาศักยภาพของตนเองใหเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอนอยูตลอดเวลา(มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สวนสุนันทา, 2553) 

อาจารยมีบุคลิกภาพท่ีดีและใหคําปรึกษาแนะนําท่ีด ี ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะห

ไดมีผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยอาจารยมีบุคลิกภาพที่ดีและให

คําปรึกษาแนะนําท่ีด ี ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตครู  
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ดังนั้น อาจารยผูสอนจึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อท่ีจะใหเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา    

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553)  

การสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธ

เปนลบ แสดงวานักศึกษาไมมีความพึงพอใจ ปจจัยการสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ ท้ังนี้

เปนเพราะ อาจารย 1 ทาน จะตองสอนนักศึกษาคร้ังละมากกวา 1 หองเรียน ทําใหอาจารยไม

สามารถดูแล และทดสอบความเขาใจในวิชาท่ีเรียนของนักศึกษาไดอยางท่ัวถึงในช่ัวโมงเรียนนั้น

(ปรเมษฐ  แสงออน อาจารยภาควิชาบริหารทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2554) 

หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปดสอนมีชื่อเสียง ผลการศึกษาพบวา คาที่วิเคราะหไดมี

ผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปดสอนมี

ช่ือเสียง ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดพัฒนาปรับเปล่ียนมาจากวิทยาลัยครู

สวนสุนันทา ซ่ึงไดผลิตครูท่ีมีช่ือเสียงมาทุกยุคทุกสมัย ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูมา

อยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นหลักสูตรครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงเปนหลักสูตรท่ี

มีช่ือเสียง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา, 2553) 

สรุปตัวแปรดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 

(Assurance) ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธเฉล่ียเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความ

พึงพอใจ ปจจัยในภาพรวมดานความสามารถในการสรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 

(Assurance) 

            5.  ดานความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูบริการ (Empathy) 

                  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการศึกษาพบวา  คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธ

เปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ท้ังนี้

เปนเพราะ  มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสจัดการเสวนาในหัวขอตางๆ ที่อยู

ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอนหรืออาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งจะทําใหนักศึกษาไดแสดงความ

คิดเห็นได และในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีจะตองมีการประชุมทุก

เดือนนั้น ในคณะกรรมการชุดนี้ จะมีนายกองคการนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา เปนตัวแทน

ของนักศึกษาเปนคณะกรรมการเขารวมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะทําหนาท่ีเขารวมประชุม

เพ่ือเรียกรองและแสดงความคิดเห็น ความตองการตาง ๆ ของนักศึกษาในที่ประชุม และจะไดมี
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โอกาสเขารวมประชุม ในการประชุมเสวนา  4 สภาไดแก สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย

และขาราชการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาในคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย สามารถแสดงความคิดเห็น หรือเรียกรองความตองการตอคณะผูบริหารของ

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดใหญของมหาวิทยาลัยไดอีกดวย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

2554 ) 

มีตูรับฟงความคิดเห็นใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได ผลการศึกษาพบวา  
คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยมีตูรับฟงความคิดเห็น
ใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได ทั้งนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผานทําเว็บไซดของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นผานเว็บ
ไซดสามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงเปนชองทางท่ีสะดวกและรวดเร็วมากกวาการแสดงความคิดเห็น
ผานตูรับฟงความคิดเห็น (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554) 

ผูบริหารตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว ผลการศึกษาพบวา  คาท่ี

วิเคราะหไดมีผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยผูบริหารตอบสนองความ

คิดเห็นของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เปนเพราะ จากผลการประชุมเสวนา 4 สภา เม่ือนักศึกษา

แสดงความคิดเห็นหรือเรียกรองความตองการในที่ประชุม หลังจากเสร็จส้ินการประชุมแลว นายก

สภามหาวิทยาลัยไดมีการเชิญตัวแทนของนักศึกษาของแตละคณะมาทําการพูดคุยเพื่อรับทราบ

ปญหาและหาทางตอบสนองความตองการของนักศึกษา (ทีมงานเลขานุการผูจัดการประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,สัมภาษณ, 14 พฤษภาคม 2554 ) 

จัดกิจกรรม/กีฬาใหกับนักศึกษาอยางเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา  คาท่ีวิเคราะหไดมี

ผลลัพธเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยจัดกิจกรรม/กีฬาใหกับนักศึกษาอยาง

เหมาะสม ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรม/ กีฬาใหกับนักศึกษา

อยางตอเนื่องท้ังป  เชน กิจกรรมรับนองใหม กิจกรรมไหวครู กิจกรรมการปฏิบัติธรรมกอนเขา

ศึกษา กิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2553) 
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สรุปตัวแปรดานความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูบริการ (Empathy) ผล

การศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธเฉล่ียเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยใน

ภาพรวมดานความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูบริการ (Empathy) 

จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกศึกษาตอ

ท้ังหมด ผลการศึกษาพบวา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธเฉล่ียเปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึง

พอใจ ในภาพรวมตอปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกศึกษาตอ 

จากตารางท่ี 2  ผลการหาคาระดับความสําคัญเฉล่ีย ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ควรใหความสําคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก  ผลการศึกษาพบวา   

อันดับ 1  นักศึกษาใหความสําคัญกับดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิด

ข้ึนกับผูรับบริการ(Assurance) ปจจัยอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถตรงกับวิชาท่ีสอน มาก

ท่ีสุดเปน ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.56 ทั้งนี ้เปนเพราะ นักศึกษาตองการอาจารยผูสอนที่มีความรู

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน เพื่อจะม่ันใจไดวาตนเองไดรับการถายทอดความรู

จากอาจารยผูสอนไดตรงกับสาขาวิชาท่ีไดเลือกศึกษา (ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, 

สัมภาษณ, 22 เมษายน 2554)  

อันดับ 2  นักศึกษาใหความสําคัญกับดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิด

ข้ึนกับผูรับบริการ(Assurance) ปจจัยการสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.41  

ท้ังนี้เปนเพราะ นักศึกษาคาดหวังท่ีจะไดรับความรูใหไดมากท่ีสุดใหคุมคากับคาลงทะเบียนท่ีเสีย

ไป จึงตองการใหอาจารยผูสอนเขาสอนใหครบตามตารางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว และมีการวัดผล

การเรียน(เกรด)ใหมีความเท่ียงตรงถูกตองตามระดับความรูของนักศึกษาอยางแทจริง (นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สัมภาษณ, 22 เมษายน 2554)  

อันดับ 3  นักศึกษาใหความสําคัญกับดานส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangible) ปจจัย

คาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.39  ท้ังนี้เปนเพราะ นักศึกษา

ไมตองการเสียคาใชจายในการลงทะเบียนในราคาแพง เพราะสงผลตอตนทุนทางการศึกษา แตถา

นักศึกษาตองเสียคาลงทะเบียนในอัตราท่ีสูงนักศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัยใหมีอุปกรณการเรียน

ไวใหบริการ  และมีสวัสดิการอ่ืน  ๆ  ใหกับนักศึกษามาก  (นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สัมภาษณ, 22 เมษายน 2554)  
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ตารางท่ี  4.3  ตารางแสดงถึงขอเสนอแนะของนักศึกษาท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง 

 

ท่ีมา :  จากการสํารวจ 

 

จากการศึกษาคร้ังนี้  จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาสถานการณการขยายตัวของจํานวนนักศึกษา

และโครงสรางของนักศึกษาใหมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึกษาใหม และเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจตอของนักศึกษาเม่ือตัดสินใจเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แลว จากการศึกษาพบวานักศึกษามีขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยทําการปรับปรุง 5  

อันดับแรก ดังนี้ 

คะแนน คิดเปน(%) ส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาควรปรับปรุง 

174  42.97  1. คาใชจายดานคาเทอมแพงเกินไป

107  26.42 2. ตองการใหมีการบริการท่ีดี รวดเร็ว เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ออนนอม

107  26.42 3. มีทุนการศึกษาเพิ่มมากข้ึนสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนดี 

113  27.91 4. ตองการเรียนในหองเรียนท่ีดี สภาพไมทรุดโทรม 

113  27.91 5. ตองการอาจารยผูสอนท่ีมีความรูความชํานาญแตละสาขาอยางแทจริง

102  25.19 6. ตองการใหอาจารย 1 คน สอน นักศึกษาไมเกิน 1 หอง 

94  23.21 7. มีหลักสูตรหลากหลายมากข้ึน เพื่อเพ่ิมทางเลือกใหกับนักศึกษา 

99  24.45 8. ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

85  20.99 9. อ่ืน โปรดระบุ.................................................................................. 
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อันดับท่ี 1  ปจจัยดานคาใชจายดานคาเทอมแพงเกินไป จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 

405 ตัวอยาง มีกลุมตัวอยางท่ีตองการใหปรับปรุงดานคาใชจายดานคาเทอมแพงเกินไป จํานวน  

174  ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ  42.97  

  อันดับท่ี 2  ปจจัยดานตองการอาจารยผูสอนท่ีมีความรูความชํานาญแตละสาขาอยาง

แทจริง จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 405 ตัวอยาง  มีกลุมตัวอยางท่ีตองการใหปรับปรุงดาน

ตองการอาจารยผูสอนท่ีมีความรูความชํานาญแตละสาขาอยางแทจริง  จํานวน 113 ตัวอยาง  คิดเปน

รอยละ  27.91 และ ปจจัยดานตองการเรียนในหองเรียนท่ีดี สภาพไมทรุดโทรม จากจํานวนกลุม

ตัวอยางท้ังส้ิน  405  ตัวอยาง มีกลุมตัวอยางท่ีตองการใหปรับปรุงดานตองการเรียนในหองเรียนท่ีดี 

สภาพไมทรุดโทรม จํานวน  113  ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ  27.91   

    อันดับท่ี 3  ปจจัยดานตองการใหมีการบริการท่ีดี รวดเร็ว เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ออนนอม 

จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 405  ตัวอยาง มีกลุมตัวอยางท่ีตองการใหปรับปรุงดานตองการใหมี

การบริการท่ีดี  รวดเร็ว  เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ  ออนนอม จํานวน 107 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ  

26.42 และปจจัยดานมีทุนการศึกษาเพิ่มมากข้ึนสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนดี จากจํานวนกลุมตัวอยาง

ท้ังส้ิน 405 ตัวอยาง  มีกลุมตัวอยางท่ีตองการใหปรับปรุงดาน  มีทุนการศึกษาเพิ่มมากข้ึนสําหรับ

นักศึกษาท่ีเรียนดี จํานวน 107 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ  26.42   
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4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 

        4.2.1.  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช  Logit  Model 

ตารางท่ี/4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช Binary Logistic 

 

Variable β S.E. Wald DF Sig Exp(β) 

 TANGIBLE 0.590 0.295 3.988 1 0.046 1.804 

  RELIABILITY 0.800 0.297 7.254 1 0.007 2.226 

  RESPONSIVENESS 1.120 0.293 14.658 1 0.000 3.066 

  ASSURANC 0.618 0.308 4.041 1 0.044 1.856 

  EMPATHY 0.749 0.292 6.570 1 0.010 2.114 

  Constant -2.621 0.247 112.616 1 0.000 0.073 

 

ท่ีมา://จากการสํารวจและคํานวณ 

 

จากตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะหรูปแบบจําลองโลจิต  โมเดล  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจในการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเช่ือม่ัน  95%  ( α = 0.05)  ประกอบดวย  5  ตัวแปร ไดแก 1) ส่ิงอํานวยความสะดวก 

(Tangibles) 2) ความสามารถในการใหบริการ (Reliability) 3) ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะ

ใหบริการ (Responsiveness) 4) ความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 

(Assurance) และ 5) ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy) ซ่ึงผลจาก

การศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานการประมาณการคาสัมประสิทธ์ิ โดยสามารถแทนคาในสมการ 

ไดดังนี้ 

EDCBAU 729.0618.012.18.059.0621.2 +++++−=  
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 โดยท่ี 

 =U  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริการ 

 =A  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles) 

 =B  ความสามารถในการใหบริการ (Reliability) 

 =C  ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) 

 =D  ความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ (Assurance) 

 =E ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy) 

ตัวแปรตนท้ัง 5 ตัว คือ ส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles) ความสามารถในการ

ใหบริการ (Reliability) ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness)  ความสามารถ

ในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ (Assurance) และ ความสามารถในการเขาใจ

ความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy) มีคา β เปนบวก แสดงวา ปจจัยท้ังหมดมีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกับความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้  

เม่ือนักศึกษามีความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles) จะมีโอกาสพึง

พอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ีไมพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก

(Tangibles)  1.804 เทา โดยปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เนื่องจากนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดไวให ไดแก คาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม  คาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม  มีทุนการศึกษา

ประเภทตาง ๆ ให  เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน  สถาบันมีบรรยากาศร่ืนรม และนาศึกษาตอ 

หากเจาหนาท่ีผูรับบริการสามารถในการใหบริการท่ีดี (Reliability) นักศึกษาจะมี

โอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ีไมพึงพอใจดานความสามารถในการ

ใหบริการ(Reliability) 2.226 เทา โดยปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีความสามารถใน

การใหบริการท่ีเปนเลิศทางดานการเปนสถาบันท่ีเปนศูนยรวมของวิทยาการใหม ๆ อาจารยมี

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนประโยชนและเปนท่ียอมรับในสายตาของนักศึกษา นักศึกษาจึงมีความพึง

พอใจเม่ือไดรับบริการ  

ในขณะท่ีเจ าหนา ท่ี ผู รับบริการมีความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 

(Responsiveness) นักศึกษาจะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ีไมได

รับความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) 3.066 เทา โดยปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี 
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ท้ังนี้ ปจจัยในสวนนี้ไดแก การบริการแบบ ONE STOP SERVICE  หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปด

สอนมีความนาสนใจ และ หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการเขาศึกษาที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดไวบริการกับนักศึกษามีความพรอมในการใหบริการอยางเต็มท่ี นักศึกษาจึงเกิด

ความพึงพอใจเม่ือไดรับบริการ 

ถานักศึกษามีความพึงพอใจดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับ

ผูรับบริการ (Assurance) จะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ีไมเช่ือม่ัน

ดานความสามารถของผูรับบริการ (Assurance) 1.856 เทา โดยปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เนื่องจากนักศึกษามี

ความเช่ือม่ันตอความสามารถของผูรับบริการ ไดแก อาจารยมีความรูความสามารถตรงกับสาขาวิชา

ท่ีสอน  อาจารยมีบุคลิกภาพท่ีดีและใหคําปรึกษาแนะนําท่ีดี การสอนของอาจารยเปนไปอยางมี

ระบบ หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีช่ือเสียง 

ถาเจาหนาท่ีผูรับบริการเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy) นักศึกษาซ่ึงเปน

ผูรับบริการจะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวานักศึกษาที่ไมไดรับความ

เขาใจ ความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy) 2.114 เทา โดยปจจัยอ่ืนๆคงท่ี   เนื่องจากผูบริหารรับ

ฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  มีตูรับฟงความคิดเห็นใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได  

ผูบริหารตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว  จัดกิจกรรม/กีฬาใหกับนักศึกษา

อยางเหมาะสม และมีความเขาใจปญหาของผูรับบริการ จึงทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกพึงพอใจ  

ดังนั้นจะเห็นไดวา เม่ือนักศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยตางๆในการใหบริการแลว 

ยอมสงผลถึงความพึงพอใจในการบริการภาพรวมของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
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        4.2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดานประชากรศาสตร 

 

ตารางท่ี  4.5  ตารางแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานเพศ  

 

 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

ความพอใจ 

พึงพอใจ จํานวน 94 190 284 

  รอยละ 23.21% 46.91% 70.12% 

ไมพึงพอใจ จํานวน 41 80 121 

  รอยละ 10.12% 19.75% 29.88% 

รวม   
จํานวน 135 270 405 

รอยละ 33.33% 66.67% 100% 

Pearson Chi-Square 0.878 

 

ท่ีมา :  จากการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.5  การศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

สวนสุนันทากับปจจัยดานเพศ จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 405 ตัวอยาง พบวา  กลุมตัวอยางท่ีมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีจํานวน 284 ตัวอยาง คิดเปน     

รอยละ 70.12 โดยเปนเพศหญิง รอยละ 46.91 และเพศชายรอยละ 23.21  

สวนกลุมตัวอยางท่ีไมพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี

จํานวน 121 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 29.88 โดยเปนเพศหญิง รอยละ 19.75 และเพศชายรอยละ 

10.12 

จากตารางท่ี 4.5 พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังนี้เปนเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทําแผนปาย

ติดประกาศอธิบายถึงข้ันตอนการเขารับบริการติดประชาสัมพันธไวหนาเคานเตอรการใหบริการ 
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ทําใหไมวาจะเปนนักศึกษาเพศหญิงหรือนักศึกษาเพศชาย กอนท่ีจะเขารับบริการสามารถศึกษา

ข้ันตอนการเขารับบริการไดละเอียดถ่ีถวนเทากัน 

 

ตารางท่ี 4.6   ตารางแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานอายุ  

 

อายุ 
รวม 

17-19 ป 20-23 ป 24-26 ป 26 ปขึ้นไป 

ความพอใจ 

พึงพอใจ 
จํานวน 105 165 9 5 284 

รอยละ 25.92% 40.74% 2.22% 1.23% 70.12% 

ไมพึงพอใจ 
จํานวน 60 58 2 1 121 

รอยละ 14.82% 14.32% 0.49% 0.24% 29.88% 

รวม 
  

จํานวน 165 223 11 6 405 

รอยละ 40.74% 55.06% 2.71% 1.48% 100% 

Pearson Chi-Square 0.106 

 

ท่ีมา :  จากการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี  4.6  การศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สวนสุนันทากับปจจัยดานอายุ จากกลุมตัวอยางท้ังหมด  405  ตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางที่มี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีจํานวน 284 ตัวอยาง คิดเปน

รอยละ 70.12 โดยเปนนักศึกษาท่ีมีชวงอายุ 20-23 ป มากท่ีสุด รอยละ 40.74 รองลงมาเปนนักศึกษา

ท่ีมีชวงอายุ 17-19 ป  รอยละ 25.92 และ นักศึกษาที่มีชวงอายุ 24-26 ป  และชวงอายุ 26 ปข้ึนไป 

รอยละ 1.23 และ 2.22 ตามลําดับ   

สวนกลุมตัวอยางท่ีไมพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
จํานวน 121 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 29.88 โดยเปนนักศึกษาท่ีมีชวงอายุ 17-19 ป มากท่ีสุด  รอยละ 
14.82 รองลงมาเปนนักศึกษาท่ีมีชวงอายุ  20-23 ป  รอยละ 14.32  และนักศึกษาท่ีมีชวงอายุ 24-26 ป 
และชวงอายุ 26 ปข้ึนไป รอยละ 0.24 และ 0.49  ตามลําดับ 
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จากตารางท่ี  4.6  พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังนี้เปนเพราะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดมีการจาง

นักศึกษาชวยงานไวคอยอํานวยความสะดวก  อธิบายถึงข้ันตอนตางๆ ในการเขารับบริการกับ

นักศึกษาและผูท่ีเขามาขอรับบริการทุกชวงอายุ  เพราะฉะนั้นผูมาขอรับบริการทุกชวงอายุจะไดรับ

บริการท่ีถูกตองและรวดเร็วเหมือนกัน 

 

ตารางท่ี  4.7  ตารางแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานคะแนนเฉล่ีย 

 

 

คะแนนเฉล่ีย 
รวม 

ต่ํากวา 2.50 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 

ความพอใจ 

พึงพอใจ 
จํานวน 99 101 64 20 284 

รอยละ 24.44% 24.94% 15.80% 4.94% 70.12% 

ไมพึงพอใจ 
จํานวน 40 48 27 6 121 

รอยละ 9.88% 11.85% 6.67% 1.48% 29.88% 

รวม 
  

จํานวน 139 149 91 26 405 

รอยละ 34.32% 36.79% 22.47% 6.42% 100% 

Pearson Chi-Square 0.790 

 

ท่ีมา :  จากการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.7 การศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทากับปจจัยดานคะแนนเฉล่ีย จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 405 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ี

มีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีจํานวน 284 ตัวอยาง   คิด

เปนรอยละ 70.12 โดยเปนนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 2.50-2.99 มากท่ีสุด รอยละ 24.94  

รองลงมาเปนนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยกวา 2.50 รอยละ 24.44 และ นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

อยูระหวาง 3.00-3.49 และ 3.50-4.00 รอยละ 15.80 และ 4.94 ตามลําดับ   
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สวนกลุมตัวอยางท่ีไมพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีจํานวน 121 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 29.88 โดยเปนนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 2.50-2.99  

มากท่ีสุด รอยละ 11.85  รองลงมาเปนนักศึกษาที่มีคะแนนเฉล่ียนอยกวา 2.50 รอยละ 9.88  และ 

นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 3.00-3.49  และ 3.50-4.00 รอยละ 6.67 และ 1.48 ตามลําดับ   

จากตารางท่ี 4.7  พบวาคะแนนเฉล่ียไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังนี้เปนเพราะไมวานักศึกษาจะใชบริการของมหาวิทยาลัย

มากหรือนอยจะไดรับความพึงพอใจในการใหบริการเทากัน หากไมปฏิบัติผิดกฎ ระเบียบ ของการ

เขาใชบริการ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะระบุกฎ ระเบียบ การเขารับบริการไว

อยางชัดเจน  เชน  ตองแตงกายใหถูกระเบียบในการเขารับบริการ หามนําอาหารและเคร่ืองดื่มเขา

ไปรับประทานในขณะท่ีใชบริการหองสมุด เปนตน 

 

ตารางท่ี  4.8  ตารางแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานจํานวนครั้งท่ีถูก 

        ปฏิเสธการเขารับบริการ 

 

 

จํานวนครั้งท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ 

รวม 
ไมเคย 

เคยบางแต

ไมบอย 

สวนใหญถูก

ปฏิเสธ 
บอยคร้ัง 

ความพอใจ 

พึงพอใจ 
จํานวน 159 90 23 12 284 

รอยละ 39.26% 22.22% 5.68% 2.96% 70.12% 

ไมพึง

พอใจ 

จํานวน 59 44 11 7 121 

รอยละ 14.57% 10.86% 2.72% 1.73% 29.88% 

รวม 
  

จํานวน 218 134 34 19 405 

รอยละ 53.83% 33.09% 8.40% 4.69% 100 

Pearson Chi-Square 0.589 

 

ท่ีมา :  จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี  4.8  การศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนสุนันทากับปจจัยดานจํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ  จากกลุมตัวอยางทั้งหมด  

405 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทามีจํานวน 284 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 70.12 โดยเปนนักศึกษาที่ไมเคยถูกปฏิเสธใน

การเขารับบริการมากที่สุด รอยละ 39.26 รองลงมาเปนนักศึกษาที่เคยถูกปฏิเสธในการเขารับ

บริการบางแตไมบอย  รอยละ 22.22 และ นักศึกษาที่สวนใหญจะถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ 

และ นักศึกษาที่ถูกปฏิเสธในการเขารับบริการบอยคร้ัง รอยละ 5.68 และ 2.96 ตามลําดับ   

สวนกลุมตัวอยางท่ีไมพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีจํานวน 121 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 29.88 โดยเปนนักศึกษาที่ไมเคยถูกปฏิเสธการเขารับบริการ

มากท่ีสุด รอยละ 14.57 รองลงมาเปนนักศึกษาท่ีเคยถูกปฏิเสธการเขารับบริการบางแตไมบอย   

รอยละ 10.86 และนักศึกษาท่ีสวนใหญจะถูกปฏิเสธการเขารับบริการ และ นักศึกษาท่ีถูกปฏิเสธการ

เขารับบริการบอยคร้ัง รอยละ 2.72 และ 1.73 ตามลําดับ   

จากตารางท่ี 4.8  พบวาจํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธการเขารับบริการไมมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังนี้เปนเพราะ นักศึกษาท่ีถูก

ปฏิเสธในการเขารับบริการบอยคร้ัง คือ นักศึกษาท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับในการเขารับ

บริการท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  เชน นักศึกษาแตงกายไมสุภาพ (สวมเส้ือไมมีแขน สวมกางเกง

ขาส้ัน สวมรองเทาแตะ) นําอาหารและเคร่ืองดื่มเขามาในบริเวณท่ีขอรับบริการ เอกสารในการ

ขอรับบริการไมครบหรือเอกสารในการขอรับบริการไมถูกตอง ปฏิบัติผิดข้ันตอนการขอรับบริการ 

เปนตน  
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาโดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสถานการณการขยายตัวของจํานวนนักศึกษาและ
โครงสรางนักศึกษาใหมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึกษาใหม เพื่อศึกษาความ   
พึงพอใจของนักศึกษาเม่ือตัดสินใจเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลว และ
เสนอแนะแนวทางในการวางแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยผูวิจัย
ไดวางแผนการจัดเก็บตัวอยางเฉพาะนักศึกษาช้ันปท่ี  1 ท่ีตัดสินใจเลือกเขามาศึกษาตอท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 คณะ ในปการศึกษา  2552 ไดแก  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร  และคณะศิลปกรรมศาสตร  เทานั้น โดยใชแบบสอบถาม สามารถสรุปผล
การศึกษาตามวัตถุประสงคและสมมติฐานท่ีตั้งไวไดดังนี้  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีเขาศึกษาตอของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 – 23 ป สถานภาพโสด มีอาชีพ
ศึกษาอยางเดียว มีระดับรายได (รวมถึงรายไดท่ีไดรับจากผูปกครอง / เดือน) นอยกวา 5,000 บาท 
เปนสวนใหญ และจบการศึกษาประเภทมัธยมศึกษา และมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  

กลุมตัวอยางมีวิธีการตัดสินใจเลือกท้ังมหาวิทยาลัยและคณะพรอมกันเปนสวนใหญ  มี
คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรกมากท่ีสุดอยูระหวาง 2.50 – 2.99 และ เคยถูกปฏิเสธในการเขารับ
บริการเปนสวนใหญ 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกศึกษาตอ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ(Responsiveness) ในดาน
การบริการแบบ ONE STOP SERVICE หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีความนาสนใจ และ 
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หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการเขาศึกษา คาท่ีวิเคราะหไดมีผลลัพธเฉล่ีย
เปนบวก แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจ ปจจัยในภาพรวมดานความพรอมและความเต็มใจท่ีจะ
ใหบริการ (Responsiveness) 

ผลการหาคาระดับความสําคัญเฉล่ีย  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรให
ความสําคัญมากท่ีสุดพบวา  นักศึกษาใหความสําคัญกับดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ัน
ใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ(Assurance) ปจจัยอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถตรงกับวิชาท่ีสอน 
มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหรูปแบบจําลองโลจิต โมเดล พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก ส่ิงอํานวยความ
สะดวก (Tangibles)  ความสามารถในการใหบริการ (Reliability)  ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะ
ใหบริการ (Responsiveness) ความสามารถในการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 
(Assurance) และ ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy) 

จากการศึกษาพบวา  เ ม่ือนักศึกษามีความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
(Tangibles) จะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ีไมพึงพอใจดานส่ิง
อํานวยความสะดวก(Tangibles)  1.804 เทา ในขณะท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจดานความสามารถ 
ในการใหบริการ(Reliability) จะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ีไม
พึงพอใจการใหบริการ(Reliability) 2.226 เทา สวนดานความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 
(Responsiveness)  จะมีโอกาสพึงพอใจกับนักศึกษาในการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ี
ไมไดรับความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness) 3.066 เทา ขณะท่ีความพึง
พอใจดานความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ (Assurance) นั้น 
นักศึกษาจะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ีไมเช่ือมั่นผูรับบริการ 
(Assurance) 1.856 เทา และเม่ือนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในดานความสามารถในการเขาใจ
ความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy)  จะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวา
คนท่ีไมเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ (Empathy) 2.114 เทา 

การศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับปจจัย
ดานเพศ  อายุ คะแนนเฉล่ียและ จํานวนครั้งที่ถูกปฏิเสธ พบวา ทุกปจจัยไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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5.2  อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนมากมีสถานภาพ

โสด อายุระหวาง 20-23 ป มีอาชีพศึกษาอยางเดียว มีระดับรายได (รวมถึงรายไดท่ีไดรับจาก
ผูปกครอง / เดือน) นอยกวา 5,000 บาท เปนสวนใหญ และจบการศึกษาประเภทมัธยมศึกษา และมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยกลุมตัวอยางมีวิธีตัดสินใจเลือกท้ังมหาวิทยาลัยและ
คณะพรอมกันเปนสวนใหญ  มีคะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรกอยูระหวาง 2.50 – 2.99 มากท่ีสุดและ 
เคยถูกปฏิเสธในการเขารับบริการเปนสวนใหญ 

ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกศึกษาตอ พบวา ปจจัยท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ(Responsiveness) ซ่ึง
ประกอบดวย มีการบริการแบบ ONE STOP SERVICE เปนเพราะ มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนา
กระบวนการใหบริการจากเดิมท่ีมีข้ันตอนซับซอน ยุงยาก ใชเวลานาน  มาเปนการใหบริการใน
รูปแบบใหม ซ่ึงไดมีการรวมหนวยงานท่ีมีหนาท่ีการใหบริการ ไว ณ จุดเดียว ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษา
ไดรับการบริการท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน สวนดานหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีความ
นาสนใจที่นักศึกษามีความพึงพอใจเพราะมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรใหม ๆ ท่ีมีความนาสนใจอยูเสมอ  และยังมีการเปดสอนหลักสูตรตอเนื่องเพ่ือเปนทางเลือก
ใหกับนักศึกษาอีกดวย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับ
ความตองการเขาศึกษา จึงทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอการบริการในดานนี้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน แลวนํามาพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับ
ความตองการเขาศึกษาตอทําใหหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนมีตลาดแรงงานรองรับ ทําให
นักศึกษาม่ันใจวาเม่ือจบการศึกษาแลวนักศึกษาจะไมตกงาน 

สวนปจจัยดานความสามารถในการใหบริการ (Reliability) พบวานักศึกษามีความพึง
พอใจในดานของสถาบันท่ีเปนศูนยรวมของวิทยาการใหมๆ เพราะมหาวิทยาลัยไดผานระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000 : 2004 ในป 2551 ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงแรกท่ีไดรับ ISO 
14001 : 2004 สวนในดานอาจารยมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนและเปนท่ียอมรับนั้น 
นักศึกษามีความพึงพอใจเปนเพราะอาจารยผูสอนมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับรางวัลตางๆ และ
ไดรับการตีพิมพท้ังในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลเพ่ือใหอาจารยไดทํางานวิจัย และบริการวิชาการที่เปนประโยชนกับการพัฒนานักศึกษา  
พัฒนาหลักสูตร รวมกับชุมชน  
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ดานความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูบริการ (Empathy) ซ่ึงประกอบไปดวย 
การท่ีผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษานั้น นักศึกษามีความพึงพอใจเพราะ มหาวิทยาลัยเปด
โอกาสใหนักศึกษาจัดการเสวนาในหัวขอตางๆ ท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นได  และในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยท่ีจะตองมีการประชุมทุกเดือน ในคณะกรรมการชุดนี้ จะมีนายกองคการนักศึกษาและ
ประธานสภานักศึกษา เปนตัวแทนของนักศึกษาเขารวมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะทํา
หนาท่ีเขารวมประชุมเพื่อเรียกรองและแสดงความคิดเห็น ความตองการตาง ๆ ของนักศึกษาในท่ี
ประชุม และจะไดมีโอกาสเขารวมประชุม ในการประชุมเสวนา 4 สภาไดแก สภามหาวิทยาลัย สภา
คณาจารยและขาราชการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเปนประจําทุกป ซ่ึงในการประชุมคร้ังนี้ตัวแทนนักศึกษาในคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สามารถแสดงความคิดเห็น หรือเรียกรองความตองการตอคณะ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดใหญของมหาวิทยาลัยได สวนในดานของการมีตู
รับฟงความคิดเห็นใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได นักศึกษาก็มีความพึงพอใจเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผานทําเว็บไซดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการ
แสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดสามารถทําไดทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงเปนชองทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว
มากกวาการแสดงความคิดเห็นผานตูรับฟงความคิดเห็น ในขณะท่ีผูบริหารตอบสนองความคิดเห็น
ของนักศึกษาไดอยางรวดเร็วเพราะ จากผลการประชุมเสวนา 4 สภา เม่ือนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นหรือเรียกรองความตองการในท่ีประชุม หลังจากเสร็จส้ินการประชุมแลว นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดมีการเชิญตัวแทนของนักศึกษาของแตละคณะมาทําการพูดคุยเพื่อจะตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา และในดานการจัดกิจกรรม/กีฬาใหกับนักศึกษาอยางเหมาะสม 
นักศึกษามีความพึงพอใจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรม/ กีฬาใหกับ
นักศึกษาอยางตอเนื่องท้ังป  เชน กิจกรรมรับนองใหม กิจกรรมไหวครู กิจกรรมการปฏิบัติธรรม
กอนเขาศึกษา กิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน  และกิจกรรมอื่น ๆ  อีก
มากมาย 

สวนในดานความสามารถในการสรางความเ ช่ือม่ันให เกิด ข้ึนกับผู รับบริการ 
(Assurance)นั้น นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง ซ่ึงมีความพึงพอใจตออาจารยมีความรู
ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาถึงระดับ ดร.สําหรับ
ใหอาจารยผูสอนขอเพื่อศึกษาตอในสาขาวิชาที่สอน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการสอนใหตรงกับสาขาวิชาที่สอน และมหาวิทยาลัยไดรางระเบียบ ขอบังคับ ใหอาจารย
ผูสอนทุกคนทําผลงานวิชาการ(ศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย) ภายใน
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ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้นอาจารยผูสอนทุกคนจึงตองพัฒนาศักยภาพของตนเองให
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนอยูตลอดเวลา ขณะท่ีนักศึกษามีคามพึงพอใจดานอาจารยมีบุคลิกภาพ
ท่ีดีและใหคําปรึกษาแนะนําท่ีดี เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตครู  
ดังนั้น อาจารยผูสอนจึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อท่ีจะใหเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา แตในดาน
การสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ นักศึกษาไมพึงพอใจดานนี้ เนื่องจากอาจารย 1 ทาน 
จะตองสอนนักศึกษาคร้ังละมากกวา 1 หองเรียน ทําใหอาจารยไมสามารถดูแล และทดสอบความ
เขาใจในวิชาท่ีเรียนของนักศึกษาไดอยางท่ัวถึงในช่ัวโมงเรียนนั้น ขณะท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีช่ือเสียง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดพัฒนา
ปรับเปล่ียนมาจากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ซ่ึงไดผลิตครูท่ีมีช่ือเสียงมาทุกยุคทุกสมัย ไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูมาอยางตอเนื่อง เพราะฉะน้ันหลักสูตรครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาจึงเปนหลักสูตรท่ีมีช่ือเสียง 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangibles) นั้น นักศึกษามีความพึงพอใจตอคาใชจาย
ตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมท่ีสุดเพราะคาหนวยกิตของมหาวิทยาลัยของรัฐถูกกวาคาหนวยกิ
ตของมหาวิทยาลัยเอกชน เม่ือนักศึกษามีตนทุน (Cost) ทางดานคาหนวยกิตตํ่าลง  ความพึงพอใจ 
(Utility) หรืออรรถประโยชนทางดานคาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมท่ีสุด จึงสูงข้ึน 
ขณะท่ีในดานคาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม นักศึกษาไมมีความพึงพอใจ เพราะ 
นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาท่ีมาจากตางจังหวัด และมหาวิทยาลัยไมมีหอพักสําหรับนักศึกษา  
จึงทําใหนักศึกษาตองหาท่ีพักท่ีอยูไกลมหาวิทยาลัยออกไป จึงทําใหนักศึกษาตองมีตนทุน (Cost) 
ในการเดินทางเพ่ิมข้ึน  ความพึงพอใจ (Utility) หรืออรรถประโยชนทางดานคาใชจายในการ
เดินทางมีความเหมาะสม จึงลดลง เชนเดียวกับคาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม ท่ีนักศึกษา
ไมมีความพึงพอใจเพราะระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่สินคามีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ  จึงทําให
คาครองชีพสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไมสามารถควบคุมราคาสินคาภายในมหาวิทยาลัยได  
เพราะผูประกอบการมีตนทุนท่ีสูงข้ึน จึงทําใหนักศึกษาจึงตองบริโภคสินคาในราคาเทากับ
ทองตลาด ความพึงพอใจ (Utility) หรืออรรถประโยชนทางดานคาใชจายภายในสถาบันมีความ
เหมาะสม จึงลดลง แตนักศึกษามีความพึงพอใจตอการไดรับทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดจัดทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ รวมถึงทุนองคกร มูลนิธิ กองทุนหรือบุคคลมอบ
ใหแกนักศึกษาโดยไมมีขอผูกพัน และใหตอเนื่องจนจบการศึกษา เชน ทุนเพชรสุนันทา อีกท้ัง
มหาวิทยาลัยไดตั้งจัดใหมีการมอบรางวัลสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 เม่ือนักศึกษา
ไดรับทุนประเภทตาง ๆ ทําใหมีปจจัยดานงบประมาณ (Budget) เพิ่มมากข้ึน ความพึงพอใจ 
(Utility) หรืออรรถประโยชนทางดานมีทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ให จึงเพิ่มข้ึน สวนปจจัยใน
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ดานการเปนเปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน พบวา นักศึกษาไมมีความพึงพอใจเพราะ มหาวิทยาลัยมี
สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ทําใหอัตราคาเชาหอพักมีราคาสูง ประกอบกับ นักศึกษาสวนใหญเปน
นักศึกษาที่มาจากตางจังหวัด และมหาวิทยาลัยไมมีหอพักสําหรับนักศึกษา  จึงทําใหนักศึกษาตอง
หาท่ีพักท่ีอยูไกลมหาวิทยาลัยออกไป ขณะท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในดานการเปนสถาบันมี
บรรยากาศร่ืนรมและนาศึกษาตอเพราะ พื้นท่ีเดิมของมหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีเกาแก คือเปนวังท่ี
ประทับของบรรดาพระสนมและเจานายฝายใน  ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสราง
ความรมร่ืน และคงความเปนเอกลักษณดานความเกาแกใหสมกับเปนพระราชวังเดิม 

  ผลการหาคาระดับความสําคัญเฉล่ีย ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรให
ความสําคัญมากท่ีสุดคือ ปจจัยอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถตรงกับวิชาท่ีสอนเพราะ 
นักศึกษาตองการอาจารยผูสอนท่ีมีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน เพื่อสราง
ความมั่นใจไดวาไดรับการถายทอดความรูจากอาจารยผูสอนและไดตรงกับสาขาวิชาท่ีไดเลือก
ศึกษา รองลงมาเปนปจจัยการสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ เพราะนักศึกษาคาดหวังและ
ตองการไดรับความรูใหไดมากท่ีสุด จึงตองการใหอาจารยผูสอนเขาสอนใหครบตามตารางท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว และมีการวัดผลการเรียน(เกรด)ใหมีความเท่ียงตรงถูกตองตามระดับความรู
ของนักศึกษาอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานการวิจัยของประพัฒน จําปาไทย (2525) ท่ีวิจัย
เร่ืองความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปจจัยคาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะ 
นักศึกษาไมตองการเสียคาใชจายในการลงทะเบียนในราคาแพง เพราะสงผลตอตนทุนทาง
การศึกษา แตถานักศึกษาตองเสียคาลงทะเบียนในอัตราท่ีสูงนักศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัยใหมี
อุปกรณการเรียนไวใหบริการ และมีสวัสดิการอ่ืน ๆ ใหกับนักศึกษามากยิ่งข้ึน โดยสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอรวรรณ   อนันตพงษ  (2540) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีกําหนดวัตถุประสงคสําหรับ
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหรูปแบบจําลองโลจิต โมเดล พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานส่ิง
อํานวยความสะดวก (Tangibles) จะมีโอกาสพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยมากกวาคนท่ี
ไมพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก เนื่องจากนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดไวให ไดแก คาใชจายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
คาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม  คาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม  มีทุนการศึกษา
ประเภทตาง ๆ ให  เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน  สถาบันมีบรรยากาศร่ืนรมย และนาศึกษาตอ 

จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานความสามารถในการใหบริการ
(Reliability) เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการใหบริการที่เปนเลิศทางดานการเปน
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สถาบันท่ีเปนศูนยรวมของวิทยาการใหม ๆ  อาจารยมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนและเปนท่ี
ยอมรับในสายตาของนักศึกษา นักศึกษาจึงมีความพึงพอใจเม่ือไดรับบริการ ขณะท่ีนักศึกษามีความ
พึงพอใจดานความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ (Responsiveness)  เพราะทางมหาวิทยาลัย
มีการบริการแบบ  ONE STOP SERVICE  หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีความนาสนใจ และ 
หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการเขาศึกษาท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดไวบริการกับ
นักศึกษามีความพรอมในการใหบริการอยางเต็มท่ี  นักศึกษาจึงเกิดความพึงพอใจเม่ือไดรับบริการ 
สวนความพึงพอใจของนักศึกษาในดานความสามารถในการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ (Assurance) เกิดจากนักศึกษามีความเช่ือม่ันตอความสามารถของผูรับบริการ ไดแก 
อาจารยมีความรูความสามารถตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน อาจารยมีบุคลิกภาพท่ีดีและใหคําปรึกษา
แนะนําท่ีดี การสอนของอาจารยเปนไปอยางมีระบบ  หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมีช่ือเสียง 
และนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในดานความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ 
(Empathy)  ก็เนื่องจากผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  มีตูรับฟงความคิดเห็นใหนักศึกษา
สามารถแสดงความคิดเห็นได  ผูบริหารตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว  จัด
กิจกรรม/กีฬาใหกับนักศึกษาอยางเหมาะสม และมีความเขาใจปญหาของผูรับบริการ จึงทําให
ผูรับบริการเกิดความรูสึกพึงพอใจ ดังนั้นจะเห็นไดวา เม่ือนักศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยตางๆ
ในการใหบริการแลว ยอมสงผลถึงความพึงพอใจในการบริการภาพรวมของมหาวิยาลัยอีกดวย   

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานเพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยและ
จํานวนครั้งท่ีถูกปฏิเสธการเขารับบริการ พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังนี้เปนเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให
การบริการอยางเทาเทียมกันท้ังหญิงและชาย ในดานของอายุไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
การใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังนี้เปนเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีนักศึกษาผูมาขอรับบริการทุกชวงอายุจะไดรับบริการที่ถูกตองและรวดเร็วเหมือนกัน สวน
คะแนนเฉล่ียไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนันทา ทั้งนี้เปนเพราะ ไมวานักศึกษาจะมีคะแนนเฉล่ียสูงหรือตํ่า ก็ตองใชบริการของ
มหาวิทยาลัยเหมือนกันจึงไดรับความพึงพอใจในการใหบริการเทากัน ในขณะท่ีจํานวนครั้งท่ีถูก
ปฏิเสธการเขารับบริการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังนี้เปนเพราะ นักศึกษาท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการบอยคร้ัง คือ นักศึกษา
ท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับในการเขารับบริการท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  โดยที่
นักศึกษาเหลานั้นทราบกฎเกณฑเปนอยางดี จึงยอมรับในการกระทําผิดกฎของตน โดยไมโทษเปน
ความผิดเจาหนาท่ี ปจจัยดานจํานวนครั้งท่ีถูกปฏิเสธจึงไมมีผล 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคร้ังนี้ จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาสถานการณการขยายตัวของจํานวนนักศึกษา

และโครงสรางนักศึกษาใหมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึกษาใหม และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาเมื่อตัดสินใจเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลว  จึงขอ
เสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 

5.3.1  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดพบวานักศึกษาไมพึงพอใจท่ีอาจารย 1 ทาน จะตองสอนนักศึกษา
คร้ังละมากกวา 1 หองเรียน ทําใหอาจารยไมสามารถดูแล และทดสอบความเขาใจในวิชาท่ีเรียนของ
นักศึกษาไดอยางท่ัวถึงในช่ัวโมงเรียนนั้น ทางมหาวิทยาลัยควรจะปรับขนาดของหองเรียนในเล็ก
ลง เพื่อใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง 

5.3.2  นักศึกษาไมมีความพึงพอใจในดานคาใชจายในการเดินทางมีความเหมาะสม เพราะ 
นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาท่ีมาจากตางจังหวัด นักศึกษาจึงตองอยูหอและคาใชจายคอนขางสูง 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะจัดสถานท่ีพักใหกับนักศึกษากลุมนี้ในราคาท่ีต่ํา เพื่อใหนักศึกษามีความ
พึงพอใจสูงข้ึน โดยอาจจะจัดสรางหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง 

5.3.3  นักศึกษาไมมีความพึงพอใจในดานของคาใชจายภายในสถาบันมีความเหมาะสม เพราะ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีสินคามีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ  จึงทําใหคาครองชีพสูงข้ึนตามไป
ดวย ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรจะจัดซ้ืออุปกรณท่ีจําเปนตอการเรียนและจําหนายในราคาท่ีต่ํา 

5.3.4 นักศึกษาไมม ีความพึงพอใจในดานการเปนเปนสถาบันท่ีอยู ใกลบาน  เพราะ 
มหาวิทยาลัยมีสถานท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง ทําใหอัตราคาเชาหอพักมีราคาสูง ทางมหาวิยาลัยควรจัด
รถรับสงนักศึกษาบริเวณโดยรอบมหาวิยาลัย เพ่ือลดคาใชจายในการเดินทาง ในกรณีท่ีนักศึกษาพัก
อยูไกลมหาวิทยาลัย 
 
5.4  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

5.4.1  การศึกษาถึงความแตกตางของความพึงพอใจของนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย 
5.4.2 การศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานครกับนักศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนตางจังหวัด 
5.4.3 การศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดานวิทยาศาสตรกับ

นักศึกษาท่ีเรียนดานสังคมศาสตร 
 5.4.4 การศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจของนักศึกษาสําเร็จการศึกษามัธยมปลายกับ

นักศึกษาอาชีวะ 
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แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
................................................................................................................................................ 

คําชี้แจง  : แบบสอบถามนี้มี  3  สวน  ประกอบดวย 
  สวนท่ี  1  ปจจัยดานประชากรศาสตร 
  สวนท่ี  2  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควร
ปรับปรุง 
 
คณะท่ีกาํลังศึกษาอยู.....................................................................................................................  

สวนท่ี  1  คําถามเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร 
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง     
1.  เพศ 

  ชาย       หญิง 
2.  อายุ 
   17 – 19      20 – 23 
   24 – 26      26 ปข้ึนไป 
3.  สถานภาพสมรส 
   โสด       สมรส 
   หยาราง      หมาย 
4.  อาชีพ 
   ศึกษาอยางเดียว     รับราชการ 
   พนักงานบริษัทเอกชน    อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................ 
5. ระดับรายได (รวมถึงรายไดท่ีไดรับจากผูปกครอง / เดือน) 
   นอยกวา 5,000     5,000 – 10,000 
   10,001 – 15,000     15,001  ข้ึนไป 
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6. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 
   มัธยมศึกษา      อาชีวศึกษา 
    การศึกษานอกโรงเรียน 
7. ภูมิลําเนา 
   ภาคเหนือ     ภาคกลาง  

  ภาคตะวนัออก     ภาคตะวนัตก 
    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     ภาคใต 
   กรุงเทพและปริมณฑล 
8.  ตัดสินใจเขาศึกษาท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย 
   เลือกมหาวิทยาลัยกอนเลือกคณะ       เลือกคณะกอนเลือกมหาวิทยาลัย 
   เลือกท้ังมหาวิทยาลัยและคณะพรอมกนั      อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 
9. คะแนนเฉล่ียในภาคเรียนแรก 
   ต่ํากวา 2.50          อยูระหวาง 2.50 – 2.99 
   อยูระหวาง 3.00 – 3.49         อยูระหวาง 3.50 – 4.00 
10. จํานวนคร้ังท่ีถูกปฏิเสธในการเขารับบริการ 
   เคย                        ไมเคย 
11. ถาทานเคยถูกปฏิเสธในการเขารับบริการเนื่องมาจากสาเหตุใด 
   แตงกายไมถูกระเบียบ        วิธีการในการเขารับบริการไมถูกตอง 
   ไมแสดงบัตรนักศึกษา          อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห Linear Regression 
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ตารางท่ี ข-1 ผลการทดสอบความสัมพันธกันของปจจยัท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
 Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 363.722 .275 .390
 

 

 Classification Table(a) 
 

  Observed Predicted 

  

ความพอใจ 
Percentage 

Correct พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 
Step 1 ความพอใจ พึงพอใจ 261 23 91.9

  ไมพึงพอใจ 56 65 53.7
Overall Percentage    80.5

a  The cut value is .500 
 

 

 Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1(a) TANGIBLE .590 .295 3.988 1 .046 1.804
  RELIABIL .800 .297 7.254 1 .007 2.226
  RESPONSI 1.120 .293 14.658 1 .000 3.066
  ASSURANC .618 .308 4.041 1 .044 1.856
  EMPATHY .749 .292 6.570 1 .010 2.114
  Constant -2.621 .247 112.616 1 .000 .073

a  Variable(s) entered on step 1: TANGIBLE, RELIABIL, RESPONSI, ASSURANC, EMPATHY. 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห Crosstabulation 
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ตารางท่ี ค-1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานเพศ 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
เพศ * ความพอใจ 405 61.3% 256 38.7% 661 100.0%

 

 
 เพศ * ความพอใจ Crosstabulation 
 
Count  

  

ความพอใจ 

Total พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 
เพศ ชาย 94 41 135

หญิง 190 80 270
Total 284 121 405

 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .024(b) 1 .878    
Continuity 
Correction(a) .001 1 .969    

Likelihood Ratio .024 1 .878    
Fisher's Exact Test    .909 .483 
Linear-by-Linear 
Association .024 1 .878    

N of Valid Cases 405      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40.33. 
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ตารางท่ี ค-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานอาย ุ

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
อายุ * ความพอใจ 405 61.3% 256 38.7% 661 100.0%

 

 
 อาย ุ* ความพอใจ Crosstabulation 
 
Count  

  

ความพอใจ 

Total พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 
อายุ 17-19 ป 105 60 165

20-23 ป 165 58 223
24-26 ป 9 2 11
26 ปขึ้น
ไป 5 1 6

Total 284 121 405
 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.124(a) 3 .106
Likelihood Ratio 6.178 3 .103
Linear-by-Linear 
Association 5.842 1 .016

N of Valid Cases 
405   

a  3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.79. 
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ตารางท่ี ค-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษากับปจจัยดานคะแนนเฉล่ีย 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
GPA * ความพอใจ 405 61.3% 256 38.7% 661 100.0%

 

 
 GPA * ความพอใจ Crosstabulation 
 
Count  

  

ความพอใจ 

Total พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 
GPA 1.00 99 40 139

2.00 101 48 149
3.00 64 27 91
4.00 20 6 26

Total 284 121 405
 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.045(a) 3 .790
Likelihood Ratio 1.069 3 .785
Linear-by-Linear 
Association .069 1 .793

N of Valid Cases 
405   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.77. 
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ตารางท่ี ค-4  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษากับปจจยัดานจํานวนครั้งท่ีถูกปฏิเสธ  

                     การเขารับบริการ 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
จํานวนครั * ความพอใจ 405 61.3% 256 38.7% 661 100.0%

 

 
 จํานวนคร ั* ความพอใจ Crosstabulation 
 
Count  

  

ความพอใจ 

Total พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 
จํานวน
ครั 

1.00 159 59 218
2.00 90 44 134
3.00 23 11 34
4.00 12 7 19

Total 284 121 405
 

 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.923(a) 3 .589
Likelihood Ratio 1.910 3 .591
Linear-by-Linear 
Association 1.600 1 .206

N of Valid Cases 
405   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.68. 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล   นางสาววาทิน ี เรเรือง 

ประวัติการศึกษา 

    พ.ศ. 2541  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    (สายการเรียน วิทย – คณิต) 

    จากโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

    พ.ศ 2546  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน  นักวิชาการพัสดุ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1 ถนนอูทองนอก  แขงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  10300 
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