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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต  
(กําแพงแสน) 2)  คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   
3) ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลุมตัวอยาง คือ นิสิตมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จํานวน  361 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ตามแนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม 
และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตตามแนวคิดขององคการ
อนามัยโลก สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานความ
ไววางใจ   ดานความนาเชื่อถือของบริการ  และดานการเขาถึงจิตใจ  ตามลําดับ  
 2. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสัมพันธทางสังคม ดานจิตใจ  ดานรางกาย ตามลําดับ และอยูใน
ระดับนอย  1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม  
 3. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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SERVICE DIVISION AND UNDERGRADUATE STUDENT’S QUALITY OF LIFE AT 

KASETSART UNIVERSITY, KAMPHAENG SAEN CAMPUS. THESIS ADVISORS: 

MATTANA  WANGTHANOMSAK , Ph. D. , AND  SAMRERNG  ONSAMPANT, Ph.D. 148  pp. 
 

 This  research  aimed  to identify 1)  service  quality  of  Student Affairs  Service  Division 

; 2) the  undergraduate student’s quality of  life  at  Kasetsart  University, Kamphaeng Saen Campus ; 

and 3) the relationship between service quality of Student Affairs Service Division and the 

undergraduate student’s quality of  life  at  Kasetsart  University, Kamphaeng Saen Campus. The 

sample was 361 undergraduate students of Kasetsart  University, Kamphaeng Saen Campus. The 

research instrument was a questionnaire,regarding service quality based on Parasuraman,Zeithaml 
and Berry’s concept and quality of life based on World Health Organization’s concept. The statistics 

used in this research were frequency,percentage,arithmetic mean,standard deviation, Pearson’s  

product - moment correlation coefficient. 

 The  results  revealed  that 

 1.Service Quality of Student Affairs Service Division, overall and each perspective, 

was found at a high level, sorting from the highest to the lowest mean as follows : tangibles, 

responsiveness, assurance, reliability and empathy. 

 2.The undergraduate student’s quality of  life at Kasetsart University, Kamphaeng Saen 

Campus, three perspectives were found at a high level, sorting from the highest to the lowest 

mean as follows : social relationship, psychological domain, physical domain and one perspective 

was  found at a low level : environment. 

 3. The relationship between service quality of Student Affairs Service Division and 

the undergraduate student’s quality of  life at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus was  

found at .05 level  of  statistical  significance.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยเร่ือง “คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะห
อยางดีจาก อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ  คณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ  
อาจารย ดร.วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา
ทุกทานที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู  ใหคําปรึกษา  แนะนําดวยดีตลอดมา  ผูวิจัย                       
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล ผูชวยรองอธิการบดี ฝาย
กิจการนิสิต กีฬาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  รองอธิการรองอธิการบดีฝายบริหารจัดการเรียนรูและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ ผูอํานวยการกอง
กิจการนิสิต (กําแพงแสน) นายศักดิเดช อุบลสิงห และนายเกรียงไกร พึ่งเช้ือ ผูเชี่ยวชาญท่ีกรุณาให
ความอนุเคราะหตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือการวิจัย และขอขอบคุณนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ใหความรวมมือใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอกฤตพลและคุณแมณัฐา พิทักษ ผูใหชีวิตที่ดีงาม ใหการ
สนับสนุนและกําลังใจอยางดียิ่งในทุกชวงชีวิต ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ นักศึกษาปริญญาโท 
การบริหารการศึกษา รุน 28  เจาหนาที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และบุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับ
ความชวยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  และนายสาโรจ ทองหุม คูชีวิตผูเปนกัลยาณมิตรและ
กําลังใจท่ีดีจนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
 คุณคาและประโยชนอันพึงมี ผูวิจัยขอมอบแดวงการการศึกษาและผูมีพระคุณทุกทาน 
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