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และเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตตามแนวคิดขององคการ
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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.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Educational Administration
Graduate School, Silpakorn University
Student’ s signature ……………………………………
Academic Year 2012
Thesis Advisor’ s signatures 1…………………………… 2………………………….
จ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง “คุณ ภาพการบริก ารของกองกิจ การนิสิต (กํา แพงแสน) กับคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะห
อย างดี จาก อาจารย ดร.มั ทนา วั งถนอมศั กดิ์ อาจารย ดร.สํ า เริ ง อ อ นสั ม พั น ธุ อาจารย ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ คณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ
อาจารย ดร.วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา
ทุ ก ท า นที่ ก รุ ณ าประสิ ท ธิ์ ป ระสาทความรู ให คํา ปรึ ก ษา แนะนํา ด ว ยดี ต ลอดมา ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล ผูชวยรองอธิการบดี ฝาย
กิ จการนิ สิ ต กี ฬาและศิ ล ปวั ฒนธรรม มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตกํ าแพงแสน ผู ช วย
ศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการรองอธิการบดีฝายบริหารจัดการเรียนรูและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ ผูอํานวยการกอง
กิจการนิสิต (กําแพงแสน) นายศักดิเดช อุบลสิงห และนายเกรียงไกร พึ่งเชื้อ ผูเชี่ยวชาญที่กรุณาให
ความอนุเคราะหตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัย และขอขอบคุณนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํา แพงแสน ที่ใ หค วามรว มมือ ใหขอ มูล ที่เ ปน ประโยชนอ ยา งยิ่ง ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คุณ พอ กฤตพลและคุณ แมณ ัฐ า พิท ัก ษ ผูใ หช ีวิต ที ่ด ีง าม ใหก าร
สนับสนุนและกําลังใจอยางดียิ่งในทุกชวงชีวิต ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ นักศึกษาปริญญาโท
การบริหารการศึกษา รุน 28 เจาหนาที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และบุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับ
ความชว ยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่ศึก ษา และนายสาโรจ ทองหุม คูชีวิต ผูเปน กัล ยาณมิตรและ
กําลังใจที่ดีจนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
คุณคาและประโยชนอันพึงมี ผูวิจัยขอมอบแดวงการการศึกษาและผูมีพระคุณทุกทาน
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บทที่ 1
บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สง ผลกระทบตอประเทศอยา งมากในปจจุบัน คือ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่มีเสรีการคามากขึ้น การลดหรือทําลายกําแพงภาษีศุลกากร
ระหวางประเทศ กระบวนการประชาธิปไตยที่หยั่งลึกในวิถีความคิด วิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วทําใหการไหลบาของวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และสิ่งที่กระทบ
ตอสังคมไทยมากที่สุดคือเทคโนโลยีสารสนเทศทํา ใหก ารติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วและ
ไรขีดจํากัด นําไปสู 1) การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กระแสโลกาภิวัตน ขาวสาร ความเจริญกา วหนา
ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อ สารทํา ใหสัง คมไทยเผชิญ กับ การเปลี่ย นแปลงที่ร วดเร็ว และ
ขับเคลื่อนตลอดเวลา 2) ชีวิตที่เรียบงายเปลี่ยนเปนการแขงขันไรน้ําใจ การไหลบาของวัฒนธรรม
ตะวันตกเปลี่ยนสภาพสังคมไทยจากวิถีชีวิตที่เรียบงาย สงบและเอื้ออาทรเปนสั งคมบริโภคนิยม
มีการแขงขันสูง ตางคนตางอยู เอารัดเอาเปรียบไมคํานึงถึงศีลธรรม 3) วิกฤติทางสังคมเปนปญหาใหญ
ที่สังคมไทยประสบอยู ความประพฤติของเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาไมเหมาะสม
ลอแหลม เสี่ยงตออันตราย บางพฤติกรรมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงตอตนเอง ครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา บางพฤติกรรมนําไปสูการสูญเสียอนาคตและชีวิต1
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ไดตระหนักถึงสถานการณและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
และภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจพลังงานและภูมิอากาศที่เปนไปอยาง
รวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น ทิศทางการ
บริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสรางความ
เข็มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เนนความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสหากิจ
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สุริยา เสถียรกิจอําไพ, “กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” (เอกสารใน
การสัมมนาเรื่องกิจกรรมประชุมเชีย รและรับนองใหมเครือขายบัณฑิต อุดมคติไทยภาคตะวันตก
เสนอที่รอยัลริเวอรแคว กาญจนบุรี, 29 มกราคม 2552), 3.
1

2
ขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกันจําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ เพื่อสามารถใชโอกาสที่
เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุม กันของทุนที่มีอยูในสัง คมไทยไดอยา งเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพ
ทั้งโครงสร า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส ค วบคู กั บ การยกระดั บ คุณภาพคน การเสริมสราง
องคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย2
การเปลี่ยนแปลงขางตน ทําใหการเตรียมนิสิตนักศึกษาเพื่อใหเปน “ทรัพยากรบุคคล” ที่
มีความสําคัญตอการ “สรางสรรคสังคม” นําพาประเทศชาติไปสูความผาสุกไดเปลี่ยนไปจากเดิม
คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบวิกฤติทางสัง คม การเมือง
และเศรษฐกิจดังที่ปรากฏเปนขาวตามสื่อมวลชน นักวิชาการ นักการศึกษา นักคิด นักเขียนและ
นักพัฒนาที่มองการณไกลไดทบทวนและหาทางเยียวยาแกไข แนวทางประการหนึ่งที่เห็นวาสําคัญ
คือ การพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพด ว ยการกํา หนดนโยบายแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ใ ห
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ คุณธรรมและคุณคา3
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถ
ดําเนินชีวิตในสัง คมไดอยา งมีสันติสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยา งเหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ การผลิตบัณฑิตใหเปน
ผูรอบรูดานวิทยาการขั้นสูง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมและเปน
ผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว
ไมอาจทําใหผูเรียนเกิดบุคลิกภาพที่สังคมตองการไดอยางสมบูรณ ผูเรียนจะประสบความสําเร็จ
การพั ฒ นาคนจะเป น ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ด ก็ ต อ เมื่ อ ได มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลในทุ ก ด า น
การพัฒนานิสิต นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณมีปจจัยหลายประการ เชน ปจจัยทางด านวิชาการ
2

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ , สรุปสาระสํา คัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2558 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7.
3
สุริยา เสถียรกิจอําไพ, “กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ” (เอกสารใน
การสัมมนาเรื่องกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก
เสนอที่รอยัลริเวอรแคว กาญจนบุรี, 29 มกราคม 2552), 4.

3
ดานการบริหาร ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม4 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการจัดประสบการณใหแกนิสิตนักศึกษา นอกเหนือไปจากการเรีย นการสอน งานที่
เกี่ยวของกับนิสิต นักศึกษาโดยตรงที่จะเสริมสรางประสบการณเหลานี้คืองานกิ จการนิสิตนักศึกษา
ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา โดยสนับสนุนการจัดการศึกษานอกเหนือจากการเรียน
การสอนในหอ งเรีย น มีจุด มุง หมายเพื่อ จัด บริก าร จัด สวัส ดิก าร จัด กิจ กรรมตา ง ๆ ใหนิสิต
เกิด ความรับผิดชอบ ปลูกฝงทัศนคติในการดําเนินชีวิต การบริหารงานกิจการนิสิตจึงเปนหนาที่
สําคัญประการหนึ่งที่ผูบริหาร อาจารยและผูที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนทาง
การศึกษาที่จะเกิดขึ้นแกนิสิตเปนสําคัญ5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อใหขีดความสามารถและ
สอดคลองกับทิศ ทางการพัฒนาประเทศ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรถือวา “นิสิตคือหัวใจของ
มหาวิทยาลัย ” และ“บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือหัวใจของประเทศ”6 ในการผลิต
บัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้ 1) มีความรู มีหลักคิด
ทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรที่ตนศึกษา สามารถเชื่อมโยง องคความรูกับ
สรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถนําหลักคิดและประสบการณทางวิชาการมาปรับและประยุกตใช
เพื่อพัฒนาสรางสรรคใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงภายใต บริบทของสังคมไทย
2) มีความรูเทาทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับ ประเทศและระดับ โลก 3) มีทัก ษะทาง
ภาษาตางประเทศที่เพียงพอตอการใชงานและการเรียนรูทางวิชาการในระดับสูง 4) มีประสบการณ
ทางวิชาชีพที่เพียงพอตอการนําไปใชปฏิบัติงานและมีแนวคิดในการสรางงานดวยตนเอง 5) มีศักยภาพ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูตลอดจนมีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง
6) มีคานิยมที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิต ไดแก การยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยึดมั่น
ในวิถีทางประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย การรูจักพึ่งพาตนเอง 7) มีบุคลิกภาพ
และการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม ไดแก การแสดงออกในดานมนุษยสัมพันธ ดานภาวะ
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4

สํานักงานการอุดมศึกษา, สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย
(ม.ป.ท., 2552), 4.
5
เรื่องเดียวกัน, 6.
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เกษตรศาสตรในหวงมิถุนายน–ธันวาคม พ.ศ.2545 เพื่อ
60 ปม.ก. พ.ศ.2546 ของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2545), 3.

4
อารมณ ดานการมีสัมมาคาราวะ ดานการสื่อขอความและดานกาลเทศะ 8) มีจิตสํานึกดานคุณธรรม
ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ไดแก การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต การหลีกหนีอบายมุขและสิ่งเสพติด การมีจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวมและสังคม 9) ความสามารถในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง7
งานดานกิจการนิสิตเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งที่จะตองดําเนินควบคูไปกับภารกิจ
ในดานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา วิถีชีวิตและจิตใจ
เปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค มีพัฒนาการทางดานวิชาการ (Academic
Development) และพัฒนาการความเปนมนุษย (Human Development) กระบวนการดําเนิน งานกิจการ
นิสิตทําไดหลากหลาย เชน การใหคําปรึกษา แนะนํา การสรรหา การรับเขาเรียน การบริการดานที่พัก
ทุนการศึกษา การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม การปรับตัวเขากับวิธีการศึกษา ซึ่งจะตองประสาน
สอดคลองเปนกระบวนการเดียวกับการเรียนการสอนเพื่อกอใหเกิดพัฒนาการ ขึ้นแกนิสิตนักศึกษา8
ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนด มาตรฐานกิจการนิสิต และภารกิจ หลัก ของฝา ยกิจ การ
นิสิต ประกอบดวย 1) จัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน 2) สงเสริม
พัฒนาการของนิสิตในดานตาง ๆ เชน การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาดานสติปญญา
สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรมทักษะการใชเทคโนโลยี 3) ศึกษาและจัดสภาพแวดลอม
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให เ อื้ อ ต อ การศึก ษาและการพัฒ นานิสิต 4) ดํา เนิน กิจ การที่ สํา คั ญ ของ
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังไดกําหนดมาตรฐานหลักใหสถาบันอุดมศึกษาตองทําการวิจัยและ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนิสิตอยางเปนระบบทั้งฝายกิจการนิสิตและแตละงานเปนประจํา
โดยใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณและวิธีประเมินเชิงคุณภาพ การเก็บขอมูลนั้นตองเก็บจากนิสิต
และ/หรือผูที่เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ นํา ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารดํา เนิ น งานกิ จ การนิ สิ ต ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น9
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อ ใชเปน
กลไกในการบริหารจัด การในสถาบันอุดมศึก ษา ประกอบดวย 3 ดานไดแก 1) มาตรฐานดา น
คุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานดานการเสริมสราง
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7

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คูมืออาจารยที่ปรึกษา ประจําป 2550 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2550), 2.
8
สํา เนาว ขจรศิ ล ป , มิ ติ ใ หม กิ จ การนั ก ศึ ก ษา (กรุ ง เทพฯ:โรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษมบั ณ ฑิ ต , 2542), 8.
9
ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท จํากัด, 2541), 5.

5
และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได กํา หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น คุณภาพตาม
องคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 9 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 2) องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
3) องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต นักศึกษา 4) องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5) องคประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) องคประกอบ
ที่ 7 การบริหารและการจัดการ 8) องค ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 9) องค ประกอบที่ 9
ระบบกลไกและการประกันคุณภาพ10 จะเห็นไดวาองคประกอบที่ 3 นั้นไดกลาวถึงการพัฒนานิสิต
นักศึกษาซึ่งองคประกอบดังกลาวไดกําหนดตัวบงชี้ ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิต นักศึกษาและ
ศิษยเกา มีประเด็นที่ควรพิจารณา และแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) การสํารวจความตองการจําเปน
ของนิสิต นักศึกษา แนวทางการพัฒนา คือ ฝายกิจการนักศึกษามีการสํารวจความตองการจําเปน
ของนักศึกษาป 1 ตั้งแตชวงที่มีการปฐมนิเทศและนําเสนอผลการสํารวจตอหนวยงานที่ใหบริการ
2) การจัดบริการแกนิสิต นักศึกษา แนวทางการพัฒนา คือ มีการจัดหนวยบริการแกนักศึกษาให
ครอบคลุม ตามความตอ งการจํา เปน โดยอยา งนอ ยมีบ ริก ารตอ ไปนี้ ไดแ ก การบริก ารดา น
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
การบริการดานการใหคําปรึกษา การบริการขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา
3) การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู แนวทางการพัฒนา คือ มีการจัดสรร
ทรัพยากร พัฒนาการเรียนรูที่หลากหลายและเขาถึงบริการไดงาย เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัย ศูนยการเรียนรู หองสมุด ฯลฯ มีการจัดระบบงานตาง ๆ ที่สามารถใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว คลองตัว 4) การบริการดานกายภาพเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา คือ
ดานหอพักควรมีหนวยดูแลคุณภาพหอพักในสถาบันหรือนอกสถาบันและใหขอมูลเกี่ยวกับหอพัก
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยแกนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาเขาใหมดานสภาพแวดลอมภายในสถาบัน
ควรมีการบํารุงดูแลรักษาสภาพแวดลอมตลอดเวลา มีระบบการดูแลหองเรียน สภาพหองเรียนที่
เหมาะสม (แสงสวาง สื่ออุปกรณการเรียน สภาพโตะเกาอี้ ฯลฯ) มีการจัดสถานที่ออกกําลังกาย
และเปดใหใชบริการอยางเต็มที่ มีระบบดูแลสุขภาพและการใหบริการอนามัยที่สะดวก มีระบบ
ดูแลการจัดจําหนายอาหารที่มีคุณภาพและในราคาที่เหมาะสม 5) การประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการ แนวทางการพัฒนา คือ สถาบันจัดใหมีการตรวจสอบติดตามการจัดบริการของหนวยงาน
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2550), 2.

6
ที่ใหบริการทุกป ใหหนวยบริการทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการที่ไดรับ จาก
สถาบันทุก ดานอยา งนอยภาคเรีย นละ 1 ครั้ง ใหหนวยบริก ารทํา การประเมินคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา ใหหนวยบริการทุกหนวยจัดทําขอมูลสถิติผลการปฏิบัติ งานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ของการใหบริการทุกภาคเรียน ใหหนวยบริการทุกหนวยงานเสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนัก ศึก ษาตอ บริก ารที่ไ ดรับ ผลการประเมิน คุณ ภาพชีวิต นัก ศึก ษา และขอ มูล สถิติผ ลการ
ปฏิบัติงานแกคณะกรรมการตรวจสอบติดตามทุกภาคเรียนใหหนวยบริการ ทุกหนวยงานเสนอ
แผนการปรับปรุงการใหบริการและผลที่ไดรับแกคณะกรรมการตรวจสอบติดตามทุกภาคเรียน11
จากข อ มู ล ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณาและแนวทางการพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ ที่ 3.1 ด า นการพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษา ตามองคประกอบคุณภาพการศึก ษาภายในระดับ อุดมศึก ษาจะเห็น ไดวา การประเมิน
คุณภาพของการใหบริการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการแกนิสิตนักศึกษานั้นเปนปจจัย
ที่สํา คัญ ประการหนึ่ง ที่จ ะชว ยพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต นิสิต ตลอดจนพัฒนาใหนิสิต เปน บัณ ฑิต ที่
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยและเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาแกสังคมประเทศชาติ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนที่
จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 มีหนาที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย
ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิตใหตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ชวย
ใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษา เปนบุคคลที่สมบูรณทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ
และจิตใจ กอนที่จะจบเปนบัณฑิตออกไปทํางานในสังคมภายนอก12 ประกอบดวยหนวยงานภายใน
5 หนวยงาน ไดแก 1) งานธุรการ 2) งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 3) งานแนะแนวและทุนการศึกษา
4) งานหอพัก และ 5) งานอนามัย 13 กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีพันธกิจ ดังนี้ 1) ใหบริการและ
สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางความพรอมแกนิสิตในการศึกษา 2) สงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนิสิตใหเหมาะสมกับนิสิตทุกคน รวมทั้งเปนหนวยปฏิบัติงานทางดานกิจการนิสิต 3) สนับสนุน
การพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทางดานการศึกษา เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดานรางกาย สติปญญา
อารมณ สัง คม มีคุณธรรมและจริย ธรรม 4) สนับ สนุนใหนิสิตมีค วามพรอม ตลอดจนมีทัก ษะ
ประสบการณที่นําไปสูการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอไปอยางมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค คือ
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2550), 3-4.
12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน, คู มื อนิสิ ต ประจํา ป ก ารศึกษา
2552 (นครปฐม: กิตติวรรณการพิมพ , 2552), 18.
13
เรื่องเดียวกัน , 19.

7
1) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความพรอมในการศึกษาและสมบูรณทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ
สังคม คุณธรรมและจริยธรรม 2) เพื่อมุงมั่นการใหบริการและสวัสดิการแกนิสิตอยางเหมาะสม
สะดวก รวดเร็ว 3) ผลิตบั ณฑิ ตที่ เก ง ดี มี คุ ณธรรมและความสุข โดยใหสอดคลองกั บการพั ฒนา
สังคมและประเทศชาติ14
ปญหาของการวิจัย
ปจจุบันสถาบันที่ใหบริการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษา หองสมุด
โรงพยาบาล ฯลฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศไดสนใจทําวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพบริการกันมาก
โดยนํารูปแบบของเครื่องมือวัดคุณภาพบริการทางดานการตลาดที่เรียกวา SERVQUAL พัฒนาโดย
พาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry) มาใชวัดคุณภาพบริการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อหาชองวางระหวางความคาดหวังและบริการที่ผูใชไดรับจริงจากการใชบริการซึ่ง
ประกอบดวยเกณฑ 5 ดานคือ ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ดานความนาเชื่อถือของบริการ
(Reliability) ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) ดานความไววางใจ
(Assurance) และดานการเขาถึงจิ ตใจ (Empathy) ซึ่งการประเมิ นคุ ณภาพบริ การจะเป นประโยชน
สําหรับหนวยงานที่ตองการจะพัฒนาการดําเนินงานบริการ โดยผลลัพธจะชวยประเมินคุณภาพบริการ
วาใหบริการแกผูใชบริการดีเพียงใด ตรงกับความคาดหวังของผูใชหรือไม เรื่องใดที่ควรปรับปรุงตาม
สายตาของผูใชบริการ15 กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ก็เชนเดียวกันจําเปนตองประเมินคุณภาพ
บริการเพื่อปรับกระบวนการการทํางานในดานงานบริการใหสนองตอความตองการและความคาดหวัง
ของนิสิตผูใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานกิจการนิสิตที่กําหนดภารกิจหลักของฝายกิจการนิสิต
ตองประกอบดวย 1) จัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน 2) สงเสริม
พัฒนาการของนิสิตในดานตาง ๆ เชน การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาดานสติปญญา
สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใชเทคโนโลยี 3) ศึกษาและจัดสภาพแวดลอม
ของสถาบัน อุด มศึก ษาใหเ อื้อ ตอ การศึก ษาและการพัฒ นานิสิต 4) ดํา เนิน กิจ การที่สํา คัญ ของ
สถาบันอุดมศึกษาและนอกจากนี้ยังไดกําหนดมาตรฐานหลักใหสถาบันอุดมศึกษาตองทําการวิจัยและ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนิสิตอยางเปนระบบทั้งฝายกิจการนิสิตและแตละงานเปนประจําโดย
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํา แพงแสน, คู มื อนิสิ ต ประจํา ป ก ารศึก ษา
2552 (นครปฐม: กิตติวรรณการพิมพ , 2552), 20-21.
15
อเนก สุวรรณบัณฑิต, จิตวิทยาการบริการ (กรุงเทพฯ: อดุลพัฒนกิจ, 2550), 288-290.

8
ใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณและวิธีประเมินเชิงคุณภาพการเก็บขอมูลนั้นตองเก็บจากนิสิตและหรือ
ผูที่เกี่ยวของเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานกิจการนิสิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น16
จากขอสรุปโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต เมื่อวันที่
11-13 กันยายน 2552 การวิเคราะหการดําเนินงานดานกิจกรรมนิสิตในปจจุบันพบวา งานกิจการ
นิสิตจากนี้ไปจะมีขอบขายการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับตอ การพัฒนานิสิตจํานวนมาก17
และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2552 บทสรุปผูบริหารจากการสัมภาษณบุคลากรและนิสิต พบปญหาในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ดาน
งานอนามัย ปญหาที่พบคือ ไมมีบริการพยาบาลนอกเวลาราชการ ไมมีที่พักนอกเวลาราชการสําหรับ
พยาบาลฉุกเฉิน ไมสามารถติดตอพนักงานขับรถพยาบาลได และไมมีที่จอดรถพยาบาลเปนสัดสวน
2) ดานกิจกรรมนิสิต ปญหาที่พบคือ อาจารย ที่ปรึกษาชมรมไมทราบบทบาท หนาที่ สรรหาบุคคล
ที่มารับหนาที่ไดยาก หานิสิตอาสาสมัครชวยงานยาก 3) ดานหอพัก ปญหาที่พบคือ สภาพหอพั ก
แออัด จํานวนหอพักไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต การแจงซอมหองพักของนิสิตเมื่อชางจะเขาไป
ดําเนินการซอมนิสิตไมอยูใสกุญแจล็อคหองไว ทําใหไมสามารถเปดเขาไปทําการซอมแซมได และ
กุญแจสํารองสวนใหญจะชํารุดไขไมได 18 จะเห็นไดวาขอมูล จากบทสรุปผูบริหารนั้นทําใหทราบถึง
การใหบริการที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนิสิตที่มารับบริการ
จากรายงานสรุปผลโครงการเสวนาผู นําองคกรกิจกรรมนิสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2553
ณ หองประชุมวิช าการ 1 อาคารศูนยม หาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโดย
สภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนไดสรุปผลการรับฟง
ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ของนิสิต ดัง นี้ 1) การเขาออกมหาวิทยาลัยในปจจุบันนั้นไมมีความ
ปลอดภัย เนื่องจากไมมีการตรวจบัตรทําใหไมทราบวารถคันนั้นเปนของผูขับขี่จริงหรือไม ทําให
เกิดปญหาการลักขโมยรถมอเตอรไซต ขาดความปลอดภัยในการคมนาคม บริเวณถนนมาลัยแมน
มักเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 2) ปญหาน้ําอุปโภคภายในหอพักของนิสิตไมเพียงพอ บางครั้งน้ําประปา
ในหอพัก ไมไ หล 3) ปญ หาการซอ มแซมตึก พัก นิสิต หญิง บางครั้ง ชา งซอ มเขา ไปซอ มแซม
ในห อ งน้ํา หญิ ง โดยไม ไ ด ต รวจสอบก อ นว า มี นิ สิ ต ใช บ ริ ก าร อยูหรือไม ทําใหนิสิตหญิงรูสึก
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ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท จํากัด, 2541), 5.
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร , “รายงานผลการดํา เนิ น โครงการสั ม มนาบุ ค ลากร
กองกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต ประจําป 2552,” 2551, 18.
18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน, “บทสรุป ผูบ ริ หารการประเมิ น
คุณภาพภายในกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปการศึกษา 2551,” 2551, 2.
17

9
ไมปลอดภัย 4) ปญหาเรื่องอาหาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระบบการจําหนายอาหารเปน
ระบบบัตรเติมเงินสงผลใหราคาสูงขึ้น ความสะอาดและคุณภาพของอาหารนอยลง สวนบริเวณ
ที่เก็บภาชนะที่ใชแลวมีนอยและไมสะอาด 5) หมูบานกิจกรรม ซึ่งเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ขององคก รกิจกรรมนิสิตเกิดความไมปลอดภัย เนื่องจากแสงสวางไมเพียงพอ สวนของดานหลัง
ที่ทําการชมรมบางแหงมีหญารกทึบ อาจทําใหเ ปน แหลง อาศัย ของสัต วมีพิษ ซึ่ง อาจเกิด อัน ตราย
แกนิสิตที่ทํากิจกรรม19 ปญหาทีก่ ลาวมาขา งตนจะเห็นไดวาเกี่ยวของกับ การดํา รงชีวิตของนิสิต
ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งปญหาดังกลาวนั้นสง ผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ยสิน ของนิสิต
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
การศึกษาระดับอุดมศึกษานับวาเปนการพัฒนาสมองของชาติ ที่ผูรับผิดชอบตองมีความ
ตั้งใจและระมัดระวังที่สุดในการดูแลเพื่อใหนิสิตสามารถอยูไดอยางมีความสุข และสามารถที่จะ
สรางสรรคใ หป ระเทศเจริญกาวหนา หรือ อีก นัย หนึ่ง คือการสรา งคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี20 จาก
ปญหาที่ก ลา วมาขา งตน ผูวิจัย ในฐานะนัก วิช าการศึกษา สัง กั ดกองกิจการนิสิต (กํ าแพงแสน)
จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิ สิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนขอมูลมาใช
ในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพการใหบ ริก ารเพื่อใหส อดคลองกับความตองการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนิสิตตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
2. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, สภาผูแทนนิสิต องคก ารนิสิต ,
“รายงานสรุปผลโครงการเสวนาผูนําองคกรกิจกรรมนิสิต,” 17 กรกฎาคม 2553.
20
นิศารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ,
2540), 68.

10
ขอคําถามของการวิจัย
1. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับใด
2. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับใด
3. คุณภาพการบริก ารของกองกิ จการนิ สิ ต (กํา แพงแสน) กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความสัมพันธกันหรือไม
สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับปานกลาง
2. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับปานกลาง
3. คุณภาพการบริ ก ารของกองกิ จ การนิสิต (กํา แพงแสน) กั บ คุ ณภาพชี วิต ของนิสิ ต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความสัมพันธกัน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การทํางานหรือการใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนอยางยิ่งจะตอง
เนนที่คุณภาพในการใหบริการหรือคุณภาพของผลผลิต ในภาคเอกชนนั้นหนวยงานใดไม สามารถ
ผลิตสินคาหรือใหบริการไดทัดเทียมคูแขงในราคาที่เทากันยอมไมสามารถยืดหยัดอยูในธุรกิจได
สําหรับในภาคราชการ หนวยงานที่ไมสามารถนําเสนอและสงมอบบริการที่ทัดเทียมกับหนวยงาน
เดี ย วกั น ในพื้ น ที่ อื่ น หรื อ หน ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ย อ มถู ก ตรวจสอบและร อ ง เรี ย นโดย
สาธารณะ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนหัวใจของการทํางานในทุกหนวยงาน21
การที่องคก ารตา ง ๆ จะทํา ใหคุณภาพบริก ารเกิดขึ้น ตองมีความเขา ใจและคํา นึง ถึง
องคประกอบที่จําเปนเพื่อใหสามารถนําแนวคิดมาปรับใช ไมวาจะเปนการศึกษาถึงตัวของผูใชบริการ
ทราบวาตองการอะไร เปนคนกลุมใด จะไดรับบริการไดตรงตอความตองการและเปนไปตามที่ผูใช
มี ค วามคาดหวั ง เมื่ อ ผู ใ ช ไ ด รั บ บริ ก ารตามที่ ค าดหวั ง ความพึ ง พอใจย อ มเกิ ด ขึ้ น และเมื่ อ
เกิ ด ความพึงพอใจแลว ผูใชก็จะเกิดความรูสึกไดวาบริการนั้น ๆ มีคุณภาพ22

21

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ (นนทบุรี:
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), 43.
22
เรื่องเดียวกัน, 49.

11
สถาบันอุดมศึกษาก็เชนเดียวกันถือเปนองคกรหนึ่งในระบบสังคมมีลักษณะเปนองคกร
ระบบเปด ที่มีก ารเคลื่อ นไหวเปลี่ย นแปลงอยา งตอ เนื่อ งมีห นา ที่ใ นการสรา ง และพัฒนามนุษย
ระดับกลางและระดับสูงใหมีคุณภาพ สามารถนําองคความรูที่ไดไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ของชาติ
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยใหทัดเทียมนานาประเทศ ตลอดจนเปนกําลังสําคัญในการสราง
ชุมชนใหเข็มแข็งยั่งยืน ซึ่งในระบบการศึกษาประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) ไดแก นโยบาย
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก งบประมาณ บุคลากร และมีการดําเนินงานอยาง
เปนกระบวนการ (process) การบริหารการอุดมศึกษาไทยในปจจุบันจะดําเนินการตามกระบวนการ
ตา ง ๆ ไดแ ก การผลิต บัณ ฑิต การวิจัย การใหบ ริก ารวิช าการ การทํา นุบํา รุง ศิล ปวัฒ นธรรม
ตลอดจนปจจัยแวดลอมที่จะทําใหผลผลิตประสบความสําเร็จไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ จุดมุงหมายและ
ภารกิ จ ดั ง กล า วจึ ง ทํา ให เ กิ ด การดํา เนิ น งานในลั ก ษณะต า ง ๆ ได แ ก การบริ ห ารวิ ช าการและ
เทคโนโลยี การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร การบริหารการเงิน การบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ผลผลิต (output) ที่ไดนั้นจะทําใหผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน การดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคการดานศิลปวัฒนธรรม
ปลูกฝงใหบุคลากร นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปญญาทองถิ่น23
แคทซและคานซ (Katz and Kahn) เสนอแนวคิด วา องคก ารเปน ระบบเปดที่เนน
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสภาวะแวดลอม (context) ประกอบดวย ตัวปอน (input) เขาไป
เปนโครงสรางเหลานั้นและจะตองมีกระบวนการ(process) ที่แบงสภาพของตัวปอนดวยวิธีการหนึ่ง
จนกลายเปนผลผลิต (output) ออกมาปอนใหแกสภาพแวดลอมตอไป และนอกจากนี้จะตองมีขอมูล
ปอนกลับ (feedback) ของระบบเปนองคประกอบที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพของระบบใหสามารถ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 24
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการนั้นมีแนวคิดที่หลากหลายที่เกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการและการประเมินคุณภาพการบริการ ดังนี้
พิรุณ รัตนวนิช กลาววา คุณภาพบริก ารหมายถึงการใหความสะดวกตาง ๆ ที่บุคคล
ลงความเห็นวาดี เปนลักษณะของการกระทําประจํา คงอยู รับรูโดยทั่วกันและเปนงานบริการที่มี
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23

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษา:รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2543), 56.
24
Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations
(New York: John Wiley and Sons Inc., 1990), 27-28.

12
ลักษณะ ดังนี้คือ ผูรับบริการไดรับบริการตามที่คาดหวัง ผูรับบริการไดรับบริการเกินความคาดหวัง
สิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและไดรับการตอบสนองตามความประสงค 25
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น กลาววา คุณภาพบริการ คือการสงมอบการบริการที่ดี เหมาะสมทั้ง
เวลา สถานที่ รูปแบบ ลักษณะทางจิตวิทยา โดยใชแรงงานมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูใชบริการทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการ26
สมิต สัชณุกร กลาวไววา การใหบริการที่มีคุณภาพหมายถึงการใหบริการที่สอดคลอง
กับความคาดหวังของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันการบริการทั้งสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหกาวหนามากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนและใหความสําคัญตอผูรับบริการเปนสําคัญ
ดังนั้นการแขง ขันเชิง ธุรกิจในยุค โลกาภิวัตนซึ่งเปน ธุรกิจไรพรมแดนเชนปจจุบันนี้ จึงมุงเนนที่
การบริการ ดวยเหตุผลที่วาการบริการที่เปนเลิศยอมสงผลดีทั้งในระยะสั้นและ ยังประโยชนใน
ระยะยาว ธุรกิจที่มีคุณภาพการบริการที่เปนเลิศเทานั้นจึงจะดํารงอยู และเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
ตอไป ฉะนั้นสําหรับองคกรธุรกิจบริการมีขอที่ควรคํานึงและมีหลักยึดถือปฏิบัติ ดังนี้คือ
1. ใหบริก ารสอดคลองตรงความตองการของผูรับบริการ ผูใหบริการจักตองคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนหลัก โดยนําความตองการของลูกคาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมจะเห็นวา
การใหบริการมีความเหมาะสมดีแลวก็ตาม แตถาลูกคาไมสนใจหรือไมใหความสําคัญการบริการ
นั้นก็ยอมไรคา
2. ใหบริการซึ่ ง ทํา ให ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจ เพราะคุ ณ ภาพการบริก าร คือ
ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก ดังนั้นการบริการจึงตองมุงให ลูกคาเกิดความพอใจและเปนหลัก
สําคัญในการประเมินผลการใหบริการคุณภาพ การบริการนั้นไมไดวัดจากปริมาณ แตวัดจากความ
พึงพอใจของลูกคา หรือความตั้งใจของผูใหบริการเปนสําคัญ
3. ใหบริก ารโดยถูก ตองสมบูรณครบถวน การบริการที่สามารถสนองความตองการ
และความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด ก็คือการบริการที่มีการตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย
สมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอบกพรองหรือมีขอผิดพลาดแมเพียงเล็กนอยก็ตามก็ยากที่จะทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
4. ใหบริการตามความเหมาะสมแกสถานการณ การบริการที่รวดเร็วหรือใหบริการตาม
กําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนดยอมเปนการบริการที่ไมสอดคลองกับสถานการณ
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พิรุณ รัตนวนิช, คุณภาพบริการดานสาธารณสุขสําหรับพยาบาล (ม.ป.ท.: 2543), 17.
26
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น, “คุณภาพบริการ,” วารสารวิทยาการจัดการ 19 (มกราคม 2544): 58.
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นอกจากการใหบริการทันกําหนดเวลาแลว ยังตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคา และสามารถ
ตอบสนองไดรวดเร็วกอนกําหนดเวลาดวย
5. ใหบริการโดยไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น การบริการไมวาในลักษณะใดก็ตามตอง
พิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน จะมุงแตผลประโยชนที่เกินแกลูกคาและผูใหบริการเทานั้น
ไมเปนการเพียงพอ จะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของหลายฝายรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักวา
ในการใหบริการพึงระมัดระวังวาตองไมเกิดผลกระทบเสียหายแกบุคคลอื่นดวย27
การศึกษาคุณภาพชีวิตนั้นมีแนวคิดที่หลากหลายที่กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิต
การวัดและประเมินคุณภาพชีวิต ดังนี้
เฟอรแรนส (Ferrans) ไดวิเคราะหปจจัยขององคประกอบคุณภาพชีวิต สรุปองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพและหนาที่ (Health and Functioning) เกี่ยวกับ
สถานภาพ ของรางกายและความสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตา ง ๆ กิจวัตรประจํา วัน และการ
แสดงออกทางบทบาทสัง คม ประกอบดว ยสุข ภาพของตนเอง ความเครีย ด การดูแ ลสุข ภาพ
การพึ่ งตนเอง สุข ภาพทางดานรา งกาย เพศสัมพั นธ ความรับ ผิดชอบตอครอบครัว การบํ าเพ็ ญ
ประโยชน กิจกรรมในยามวาง ความสามารถในการเดินทาง การสรางความสุขในวัยสูงอายุและ
การมีอายุยืน 2) ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic) เปนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของบุคคล เพราะบุคคลตองอยูรวมกันในสังคม ตองการเพื่อนชวยแนะนําแนวทางแกไขปญหา
ซึ่งกันและกัน ตองการกําลังใจ การไดรับการเชื่อถือไววางใจ ตองการบานอยูอาศัยเปนหลักแหลง
มีงานทํามีเงินใชในการดํารงชีวิตประกอบดวย มาตรฐานการดํารงชีวิต การพึ่งพาตนเอง การทํางาน
เพื่อนบาน สภาพการณของบานเมือง การไดรับการสนับสนุนทางจิตใจและการศึกษา 3) ดานจิตใจ
และวิญญาณ (Psychological/Spiritual) เปนสถานภาพของการรับรูการตอบสนองทางอารมณหรือ
ทางวิญ ญาณตอ สิ่ง เรา มากระทบในชีวิต ประกอบดว ย ความพอใจในชีวิต ความสุข ทั่ว ไป
ความพอใจในตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธาในศาสนา และรูปราง
หนาตาของตน 4) ดานครอบครัว (Family) เปนสภาพของสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบุคคล
ประกอบดวย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขของสมาชิกในครอบครัว บุตร และคูสมรส28
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สมิต สัชณุกร, การตอนรับและการบริการที่เปนเลิศ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร,
2543), 173-174.
28
C.E. Ferrans, “Psychometric Assessment of Quality of Life Index,” Research in Nursing
and Health 15 (1992) : 30-33.
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แคมป เ บล (Campbell) กล า วถึ ง องค ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิ ต 3 ประการคื อ
1) องคประกอบ ดานกายภาพ ไดแก ปจจัยทางมลภาวะ ความหนาแนนของประชากร สภาพที่อยูอาศัย
2) องคประกอบดานสัง คม ไดแก ปจจัย ทางการศึก ษา สุขภาพอนามัย ความมั่นคงของครอบครัว
3) องคประกอบทางจิตวิทยา ไดแก ปจจัยดานความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวัง และความ
คับของใจในชีวิต
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําแนวคิดการประเมินคุณภาพบริการของพาราซูรามาน
ไซทาม และเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry) มาเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพบริการ
ของกองกิ จการนิสิต (กํา แพงแสน) ประกอบดวย 1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) 2) ความ
นาเชื่อถือของบริการ(Reliability) 3) การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ(Responsiveness)
4) ความไวว างใจ (Assurance) 5)การเขา ถึง จิต ใจ (Empathy) 29 สว นคุณ ภาพชีวิต ของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ผูวิจั ยนําแนวคิดขององคการอนามัยโลกมาเปน
แนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 1) ดานรางกาย (Physical Domain) 2) ดานจิตใจ
(Psychological Domain) 3) ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship) 4) ดานสิ่งแวดลอม
(Environment)30 จากแนวคิดทฤษฎีระบบผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเชิงระบบมาเปนกรอบแนวคิดของ
การวิจัย ดังแสดงรายละเอียดไวใน ดังแผนภูมิที่ 1
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A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality
Service : Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press,1990), 26.
30
องคการอนามั ย โลก, แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อ า งถึ ง ใน สุ วั ฒ น
มหัตนิรันดรกุล, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26
ตัวชี้วัด (เชียงใหม: โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 20.
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สภาพแวดลอม (Context)
- สภาพเศรษฐกิจ
- สภาพสังคม การเมือง
- สภาพทางภูมิศาสตร

ตัวปอน (Input)
- นโยบาย
- สารสนเทศ
- วัสดุ อุปกรณ
- สิ่งอํานวยความ
สะดวก
- งบประมาณ
- บุคลากร

กระบวนการ (Process)
-การผลิตบัณฑิต

คุณภาพการบริการของ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
-การวิจัย
-การบริการวิชาการ
-การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต (Output)
-คุณภาพบัณฑิต
คุณภาพชีวิตของนิสิต
-คุณภาพงานวิจัย
-การบริการวิชาการที่หลากหลาย
-การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
คุณคาและภูมิปญญา

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดทางการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New York:
John Wiley and Sons ,Inc., 1990), 27-28.
: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, แนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา:
รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2543),56.
: ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท จํากัด, 2541), 5.
: A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality Service:
Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press, 1990), 26.
: องคการอนามัยโลก, แบบวัดคุณภาพชีวิต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อางถึงใน สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล,
เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26 ตัวชี้วัด (เชียงใหม:
โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 20.
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได ศึกษาแนวคิดการ
ประเมินคุณภาพบริการของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry)31
สวนการศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดขององคการอนามัยโลก32 เปนแนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ตามรายละเอียด
ที่กลาวมาขางตน สามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิ ดังแผนภูมิที่ 2
คุณภาพการบริการ
1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)
2) ความนาเชื่อถือของบริการ(Reliability)
3) การตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ (Responsiveness)
4) ความไววางใจ (Assurance)
5) การเขาถึงจิตใจ (Empathy)

คุณภาพชีวิต
1) ดานรางกาย (Physical Domain)
2) ดานจิตใจ (Psychological Domain)
3) ดานความสัมพันธทางสังคม
(Social Relationship)
4) ดานสิ่งแวดลอม (Environment)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality Service :
Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press, 1990), 26.
: องค ก ารอนามั ย โลก, คุ ณ ภาพชีวิต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อา งถึง ใน สุวัฒน มหัตนิรันดรกุ ล ,
เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ26 ตัวชี้วัด (เชียงใหม:
โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 20.

31

A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality
Service : Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press, 1990), 26.
32
องค ก ารอนามัย โลก, แบบวั ด คุ ณ ภาพชีวิต (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), อ า งถึ ง ใน สุ วั ฒ น
มหัต นิรันดรกุล, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26
ตัวชี้วัด (เชียงใหม:โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 20.
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นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หมายถึง ความตั้งใจที่จะอํานวย
ความสะดวก ชวยเหลือเกื้อกูล ตอบสนองความตองการของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
องคกร ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจและมีความสุข
แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ลักษณะทางกายภาพ 2) ความนาเชื่อถือของบริการ 3) การตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ 4) ความไววางใจ 5) การเขาถึงจิตใจ
คุณภาพชีวิตของนิสิต หมายถึง การมีสภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตที่ดี การใช
ชีวิตอยางมีความสุข โดยวัดไดจากความพึงพอใจที่เกิดจากการรับรูถึงสภาพรางกาย สภาพจิตใจ
สภาพความสัมพันธทางสังคม รวมไปถึงการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของ
บุคคลโดยผานการรับรูและการประเมินดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานรางกาย
2) ดานจิตใจ 3) ดานความสัมพันธทางสังคม 4) ดานสิ่งแวดลอม
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หมายถึง นิสิตที่กําลังศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ปการศึกษา
2555
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษา“คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน)
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ดียิ่งขึ้น จึงไดรวบรวมขอมูล แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับ คุ ณภาพชี วิต แนวคิ ดเกี่ ยวกั บงานกิ จการนิสิต ภารกิจของ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
การบริการเปนกระบวนการของการสนับสนุนการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคกรใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูมีประสบการณ
และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริการที่ดี ไดกลาวถึงความหมายของการบริการไวดังนี้
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย กลาววา บริการหมายถึง บุคคลหนึ่งปฏิบัติดวย “การให”แกอีก
บุคคลหนึ่งหรืออีก หลาย ๆ คน เพื่อสนองตอบความประสงคในเรื่องตา ง ๆ ดว ยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอง และอยางมีอัธยาศัย สรางความประทับใจใหแกผูรับ33
จินตนา บุญบงการ นิยามคําวา การบริการ คือ สิ่งที่จับ สัมผัสแตะตองไดยากและเสื่ อม
สูญสภาพไปไดงาย บริการจะทําขึ้นทันทีและสงมองใหผูรับบริการทันที34
จากความหมายที่กลาวมาแลวนั้น พอสรุปไดวา การบริการ หมายถึง ความตั้งใจที่จะ
อํานวยความสะดวก ชวยเหลือเกื้อกูล ตอบสนองความตองการของผูรับ บริก ารทั้ง ภายในและ
ภายนอกองคกรดวยความรวดเร็ว ถู กตอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจประทับ ใจและ
มีความสุขตอการใหบริการ

33

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, การบริการและการจัดการ (ม.ป.ท.: 2542),15.
34
จินตนา บุญบงการ, การสรางจิตสํานึกการใหบริการประชาชนภาครัฐ (กรุงเทพฯ:
บริษัท อาทิตยโปรดัก กรุป จํากัด, 2545), 40.
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ความหมายของคุณภาพบริการ
พิรุณ รัตนวนิช กลาววา คุณภาพบริก ารหมายถึงการใหความสะดวกตาง ๆ ที่บุคคล
ลงความเห็นวาดี เปนลักษณะของการกระทําประจํา คงอยู รับรูโดยทั่วกั นและเปนงานบริการที่มี
ลักษณะ ดังนี้คือ ผูรับบริการไดรับบริการตามที่คาดหวัง ผูรับบริการไดรับบริการเกินความคาดหวัง
สิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและไดรับการตอบสนองตามความประสงค 35
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น กลาววา คุณภาพบริการ คือการสงมอบการบริการที่ดี เหมาะสมทั้ง
เวลา สถานที่ รูปแบบ ลักษณะทางจิตวิทยา โดยใชแรงงานมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูใชบริการทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการ36
สมิต สัชณุกร กลาวไววา การใหบริการที่มีคุณภาพหมายถึงการใหบริการที่สอดคลอง
กับความคาดหวังของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันการบริการทั้งสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหกาวหนามากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนและใหความสําคัญตอผูรับบริการเปนสําคัญ
ดังนั้นการแขงขันเชิงธุรกิจในยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนธุรกิจไรพรมแดนเชนปจจุบันนี้ จึงมุงเนนที่
การบริก าร ดวยเหตุผ ลที่วา การบริก ารที่เปนเลิศ ยอมสงผลดีทั้ง ในระยะสั้นและ ยัง ประโยชน
ในระยะยาว ธุรกิจที่มีคุณภาพการบริการที่เปนเลิศเทานั้นจึงจะดํารงอยูและเจริญกาวหนาอยา ง
ยั่งยืนตอไป ฉะนั้นสําหรับองคกรธุรกิจบริการมีขอที่ควรคํานึงและมีหลักยึดถือปฏิบัติ ดังนี้คือ
1. ใหบริการสอดคลองตรงความตองการของผูรับบริการ ผูใหบริการจักตองคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนหลัก โดยนําความตองการของลูกคาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมจะเห็นวา
การใหบริการมีความเหมาะสมดีแลวก็ตาม แตถาลูกคาไมสนใจหรือไมใหความสําคัญการบริการนั้น
ก็ยอมไรคา
2. ใหบริการซึ่งทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพการบริการ คือ ความ
พึงพอใจของลูกคาเปนหลัก ดังนั้นการบริการจึงตองมุงใหลูกคาเกิดความพอใจและเปนหลักสําคัญ
ในการประเมินผลการใหบริการคุณภาพ การบริการนั้นไมไดวัดจากปริมาณ แตวัดจากความพึงพอใจ
ของลูกคา หรือความตั้งใจของผูใหบริการเปนสําคัญ
3. ใหบริการโดยถูกตองสมบูรณครบถวน การบริการที่สามารถสนองความตองการ และ
ความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด ก็คือการบริการที่มีการตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย สมบูรณ
ครบถวน เพราะหากมีขอบกพรองหรือมีขอผิดพลาดแมเพียงเล็กนอยก็ตามก็ยากที่จะทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ
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35

พิรุณ รัตนวนิช, คุณภาพบริการดานสาธารณสุขสําหรับพยาบาล (ม.ป.ท. : 2543), 17.
36
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น, “คุณภาพบริการ,”วารสารวิทยาการจัดการ 19 (มกราคม 2544), 58.
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4. ใหบริการตามความเหมาะสมแกสถานการณ การบริการที่รวดเร็ว หรือใหบริการตาม
กําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนดยอมเปนการบริการที่ไมสอดคลองกับสถานการณ
นอกจากการใหบริการทันกําหนดเวลาแลว ยังตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคา และสามารถ
ตอบสนองไดรวดเร็วกอนกําหนดเวลาดวย
5. ใหบริการโดยไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น การบริการไมวาในลักษณะใดก็ตามตอง
พิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน จะมุงแตผลประโยชนที่เกินแกลู กคาและผูใหบริการเทานั้น
ไมเปนการเพียงพอ จะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของหลายฝายรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักวา
ในการใหบริการพึงระมัดระวังวาตองไมเกิดผลกระทบเสียหายแกบุคคลอื่นดวย37
กลาวโดยสรุป คุณภาพบริการ คือ การจัดและสงมอบบริการที่ดีและเหมาะสมใหกับ
ผูใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูใ ชบ ริก าร รวมทั้ง สรางความ
ประทับใจและใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น
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การสรางคุณภาพบริการ
การใหบริการกับประชาชนอยางดี อยางมีประสิทธิภาพไมใชของแปลกใหมหรืองานใหม
ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากงานประจําของขาราชการ ปจจุบัน “คุณภาพบริการ” เปนปจจัยที่มีความสําคัญ
สําหรับองคกรธุรกิจ หนวยงานและสถาบันตาง ๆ คุณภาพบริการเปนสิ่งสําคัญในการสรางความ
แตกตางใหกับธุรกิจการบริการ หากธุรกิจใดสามารถผลิตสินคาหรือจัดบริการที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความตองการหรือเปนไปตามที่คาดหวัง ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการนั้น ๆ
และกลับมาใชบริการ อีกในโอกาสตอไป สําหรับสิ่งที่ลูกคาสวนใหญมีความคาดหวังวาจะไดรับ
เมื่อใชบริการ ดังนี้
1. ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ และคําบอกตอเกี่ยวกับองคกร
2. ลักษณะ กิริยามารยาท การแตงกายของผูใหบริการ
3. ตราสินคา ชื่อ ประเทศที่เปนผูผลิตสินคาหรือบริการ
4. ราคา
5. มาตรฐานที่ลูกคาตั้งไว
6. การรับประกันคุณภาพที่ลูกคาจะไดรับ

37

สมิต สัชณุกร, การตอนรับและการบริการที่เปนเลิศ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร,
2543), 173-174.
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7. ประสบการณจากการใชบริการของลูกคา โดยเคยใชมากอนหรือมีการเปรียบเทียบกับ
คูแขงที่เปนธุรกิจแบบเดียวกัน38
การสรางคุณภาพในการบริการตองอาศัย สวนประกอบตา ง ๆ ที่สัม พันธกันโดยเริ่ม
ตั้งแต การเขาใจถึงความจําเปนและความตองการของลูกคา รวมทั้งความคาดหวังและประสบการณ
ในการใชบริก ารที่แตกตา งกันของลูก คา เพื่อนํา มาสรา งองค ป ระกอบในการให บ ริ ก ารและ
จัดความสัม พัน ธตา ง ๆ ใหเ กิดลัก ษณะเฉพาะของบริก ารนั้น รวมทั้ง สรางความพึง พอใจและ
ประทับใจใหกับลูกคา เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจแลวก็จะมีการบอกกลาวปากตอปากและกลับมา
ใชบริการอีก สงผลใหภาพลักษณดานคุณภาพของบริการเกิดขึ้น39 ดังแผนภูมิที่ 3
ลูกคา
ความจําเปนและ
ความตองการ
- ความคาดหวัง
- ประสบการณ

ภาพลักษณดาน
คุณภาพของการ
บริการ

ตัดสินใจใชบริการ
การสงมอบบริการ

ธุรกิจบริการ
- องคประกอบของการบริการ
และความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ
- ลักษณะเฉพาะของการบริการ

ตอบสนองความตองการ สรางความ
พึงพอใจและความประทับใจใหลกู คา
- การบอกกลาวปากตอปาก
- การกลับมาใชบริการ
- ความจงรักภักดี

แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ เพื่อสรางการบริการที่มีคุณภาพ
ที่มา : ปยพรรณ กลั่นกลิ่น, “คุณภาพบริการ,” วารสารวิทยาการจัดการ 19 (มกราคม 2544): 60.
การที่องคการตาง ๆ จะทําใหคุณภาพบริ ก ารเกิ ด ขึ้ น ต อ งมี ค วามเข า ใจและคํา นึ ง ถึ ง
องค ป ระกอบที่ จํา เป น เพื่ อ ให ส ามารถนํา แนวคิ ด มาปรั บ ใช ไม ว า จะเป น การศึ ก ษาถึ ง ตั ว ของ
ผูใชบริการ ทราบวาตองการอะไร เปนคนกลุมใด จะไดรับบริการไดตรงตอความตองการและ

38

ปยพรรณ กลั่นกลิ่น, “คุณภาพบริการ,” วารสารวิทยาการจัดการ 19 (มกราคม 2544): 59.
39
เรื่องเดียวกัน, 60.
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เปนไปตามที่ผูใชมีความคาดหวัง เมื่อผูใชไดรับบริ การตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจยอมเกิดขึ้น
และเมื่อเกิดความพึงพอใจแลว ผูใชก็จะเกิดความรูสึกไดวาบริการนั้น ๆ มีคุณภาพ
ไทยประกันชีวิต จํากัด กลาวถึง สูตรสําเร็จในการบริการ ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. รวดเร็ว เพื่อไมใหลูกคารอนาน
2. รอบคอบ เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด การสูญเสีย
3. รอบรู เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินได
4. เรียบรอย เพื่อมาตรฐานและคุณภาพของงานบริการ
5. รวมมือ ใหความรวมมือกับลูกคา เพื่อแสดงความเอาใจใสเขาอยางแทจริง
6. รับผิดชอบในปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกคา40
เสรี วงศมณฑา กลาววา จุดสําคัญของการบริการมีดังนี้
1. ความตรงตอเวลาและการรักษาคํามั่นสัญญา
2. มีความไวตอความรูสึกของผูบริโภค
3. มีความรวดเร็ว ทันทีทันใด วองไวกระฉับกระเฉง เล็งเห็นคุณคา ความสําคัญ ในเวลา
ของผูบริโภคเปนหลัก
4. การสรางความประทับใจ การผูกใจคน และการสรางความภาคภูมิใจใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ
5. ตองทําใหผูบริโภคความมั่นใจในการบริการ ผูใหบริการตองสามารถแกปญหาของ
ผูบริโภคได
6. ตองแสวงหาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อทําใหผูบริโภคสะดวกสบายขึ้น
7. ตองมีความสุภาพ มีมารยาทที่งดงาม และมีวาจาไพเราะออนหวาน
8. ตองมีการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง41
ศุภรัชต โชติกญาณ กลาวถึง คุณลักษณะของผูใหบริการวาถือเปนปจจัยที่สําคัญในการ
สรา งคุณภาพการบริก าร ผูใ หบริก ารที่ดีค วรเปน บุค คลที่มีลัก ษณะที่เปน มิตร จริง ใจ เอื้ อเฟอ
เอื้อ อาทร ซื่อ สัต ย สะอาด โปรง ใส รอบรู เชี่ย วชาญ ใหเ กีย รติผูอื่น สุภ าพ กระฉับ กระเฉง
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ไทยประกันชีวิต จํากัด, การบริการสูความเปนเลิศ (ม.ป.ท., 2539), 15.
41
เสรี วงศมณฑา, กลยุทธการตลาด (กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลมและไซแทกซ, 2542), 8.
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คลอ งแคลว เอาใจเขามาใสใ จเรา ไมเ ลือ กปฏิบัติ รับ ผิด ชอบตอ หนา ที่ พรอ มที่จ ะไดรับ การ
ตรวจสอบ ยุติธรรม เสมอภาค คงเสนคงวา ไมทุจริต ไมใชอํานาจในทางที่ผิด42
จินตนา บุญบงการ กลาววา การบริก ารเปน หนา ที่ข องขา ราชการผูใ หบ ริก ารตอ งมี
จิตสํานึกในการบริการอยูตลอดเวลา การบริการที่ดีประกอบดวยลักษณะตอไปนี้
1. S-Smiling & Sympathy หมายถึง การยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจ
ตอความลําบากยุงยากของผูมารับบริการ
2. E-Early Response หมายถึง การตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยาง
รวดเร็วทันใจ โดยไมตองใหเอยปากเรียกรอง
3. R-Respectful หมายถึง การแสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูมารับบริการ
4. V-Volunteeries manner หมายถึง การใหบริการที่ดีทาํ อยางสมั ครใจ เต็มใจทําไมใช
ทํางานอยางเสียไมได
5. I-Image Enhancing หมายถึง การรักษาภาพลักษณ ของผูใหบริการ ภาพลักษณ ของ
องคกร
6. C-Courtesy หมายถึง ความออนนอม ออนโยน สุภาพ มีมารยาทดี
7. E-Enthusiasm หมายถึ ง ความกระฉั บ กระเฉง กระตื อ รื อ ร น ขณะบริการ และ
ใหบริการมากกวาที่ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 43
พิสมัย ปโชติการ กลาววาคุณสมบัติของผูใหบริการที่ดี จะตองมีลักษณะดังนี้
1. มีบุคลิกดี การแตงกายสะอาด เรียบรอย ประณีต มีอุปนิสัยคลองแคลววองไวพรอมที่
จะปฏิบัติงาน ทําใหผูมาติดตอเกิดความรูสึกชื่นชมและประทับใจ
2. มีอัธยาศัยออนโยน สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส วาจาไพเราะ รูจัก สํารวมและเคารพผูอื่น
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอทุกคน มองโลกในแงดีอยูเสมอ
3. เฉลียวฉลาด รอบรูในงานสวนตาง ๆ เปนอยางดี ปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน
รับผิดชอบตอหนาที่ และมีจิต วิทยาในการปฏิบัติงาน พยายามจดจํา และทําใหผูมาติดตอรูสึกวา
เปนคนสําคัญ
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ภรัชต โชติก ญาณ, การพัฒ นาระบบบริก ารประชาชน (กรุง เทพฯ: บริษัท อาทิต ย
โปรดักกรุป, 2545), 32.
43
จินตนา บุญบงการ, การสรางจิตสํานึกการใหบริการประชาชนภาครัฐ (กรุงเทพฯ: บริษัท
อาทิตยโปรดัก กรุป จํากัด, 2545), 39-45.
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4. มีทัศนคติที่ดีตองาน มีความเห็นใจพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นรักงานบริการมีความ
อดทน ยินดีที่จะเรียนรูงานอยูเสมอ และสามารถอํานวยความสะดวกใหผูมาติดตอมากที่สุด44
องคประกอบที่สัมพันธกับคุณภาพบริการ
การบริการเปนกระบวนการทางสังคมที่มีความเชื่อมโยงกันเปนระบบโดยสามารถแยก
องคประกอบไดดังนี้
1. ผูใหบริการ (Provider) ไดแก ผูที่ทําการผลิตสินคาบริการ ผูจัดใหเกิดการบริการและ
ผูนําเสนอสินคาบริการ
2. กระบวนการในการใหบริการ (Service) ไดแก กระบวนการหรือวิธีการ ใหการนําเสนอ
สินคาบริการจากผูใหบริการไปสูผูรับบริการ
3. ผูรับบริการ (Customer)ไดแก ผูที่ม ารับ บริก ารที่ ผูใ ห บ ริก ารจั ดให โดยเขา รวมใน
กระบวนการใหบริการ45
จิตตินันท เดชะคุปต กลาวถึงองคประกอบที่มีความสัมพั นธกับคุณภาพการบริการ
ไดแก
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) การใหบริการที่ดีตองมีเปาหมาย อยูที่
ผูรับบริการเปนหลักสํา คัญ โดยผูใ หบ ริก ารตองถือเปนหนา ที่โดยตรงที่จะตอ งพยายามกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะผูใชบริการยอม
มีจุดมุงหมายของการมารับบริการและคาดหวังใหมีการตอบสนองความตองการนั้น หากผูใหบริการ
สามารถรูเ ทา ทัน หรือ รับ รูค วามตอ งการของผูรับ บริก ารและสามารถตอบสนอง ตรงตามความ
ตองการ ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอบริการดังกลาว
2. ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation) ผูรับบริการมักมีความคาดหวังจากบริการ
ผูใหบริการจึงจําเปนตองสํารวจและรูเกี่ยวกับความคาดหวัง และใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
หรือเกิดความประทับใจ หากบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู สวนใหญความคาดหวังของผูใช
มัก อยู ที่ก ารบริก ารที่รวดเร็วทั นใจ มี ป ระสิท ธิภาพ และการแสดงออกดว ยอัธ ยาศัย ไมตรีข อง
ผูใหบริการ
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พิสมัย ปโชติการ, การบริการสวนหนาของโรงแรม (กรุงเทพฯ: บริษัท เอชเอ็นกรุป
จํากัด, 2538), 43 – 44.
45
จิตตินันท เดชะคุปต, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ (นนทบุรี: ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 61.
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3. ความพรอมในการใหบริการ (Readiness) การที่ผูใหบริการพรอมที่จะบริการในสิ่งที่
ผูรับบริการตองการ ภายในเวลาและในรูปแบบที่ตองการ ยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพของบริการ
หนวยงานบริการหรือธุรกิจการบริการจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบดูแลใหบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ มีความพรอมอยูตลอดเวลาเพื่อสามารถสนองบริการไดอยางทันใจ
4. ความมีคุณคาของบริการ (Value) คือ การใหบริการที่ตรงไปตรงมา ไมเอาเปรียบลูกคา
แสดงใหเห็นถึงความคุมคาของบริการที่ไดรั บคุณคาของการบริการจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูรับบริการ
ไดรับและเกิดความรูสึกประทับใจ
5. ความสนใจตอการใหบริการ (Interest) การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาทุกระดับ
และทุกคนอยางยุติธรรม หรือการใหบริการเทาเทียมกันนับเปนหลักการของการใหบริการที่สําคัญ
ที่สุด ผูใหบริการจําเปนตองใหความสนใจตอผูรับบริการที่เขามาติดตอโดย เสมอภาคกันและให
เกียรติลูกคาตลอดเวลา
6. ความมีไมตรีจิตในการใหบริการ (Courtesy) ตอนรับลูกคาดวยใบหนายิ้มแยมแจ มใส
ดวยทาทีสุภาพออนโยน แสดงความเปนมิตร รูจักคนหาความตองการของผูรับบริการและสราง
บรรยากาศของการบริการที่อบอุนเปนกันเองของผูใหบริการ จะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึก
ที่ดีและประทับใจตอบริการที่ดี
7. ความมีประสิทธิภาพของการใหบริการ (Efficiency) ขึ้นอยูกับการบริการเปนระบบ
มีขั้น ตอนที่ชัด เจน มีก ารกํา หนดแผนในการใหบ ริก ารและการพัฒนายุท ธวิธีก ารบริก าร เพื่อ
ใหบ ริก ารมีคุณภาพอยา งสม่ํา เสมอ การสรา งประสิท ธิภ าพของการใหบ ริก าร เริ่ม ตน จากการ
วิเคราะหวิจัยความตองการ ปฏิกิริยาตอบสนองและความประทับใจของผู รับ บริก าร เพื่อนํา มา
กําหนดเปนเปาหมายของการบริการรวมทั้งรูปแบบและปจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการ46
การบริการในฐานะที่เปน สถาบันหนึ่งของสัง คมยอมไดรับ อิท ธิพลจากปจจัยตาง ๆ
ของสังคม ในการกําหนดสถานะของตนเอง ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปไมวาจะในทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติหรือแมแตระดับโลก ยอมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการใหบริการของธุรกิจบริการ ดังนั้น จึงควรที่จะศึก ษาและทําความเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ
ที่จ ะเกิด ขึ้น ทั้ง นี้เ นื่อ งจากการบริก ารเปน สิ่ง ที่ออ นไหวตอ ปจ จัย ภายนอก อันเปน ผลมาจาก
คุณลักษณะของบริการเอง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริการ ไดแก
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เรื่องเดียวกัน, 62-63.
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1. ผูใหบริการ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางสูง ตอ การบริก ารเนื่อ งจากจะตองติดตอกับ
ผูรับบริการโดยตรง หากผูใหบริการไมอยูในสภาพที่พรอมจะให บริการ การบริการนั้นก็จะขาด
คุณภาพ มีผลทําใหผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจได
2. ผูรับบริการ เปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางมาก การทํา ความเขาใจในตัวผูรับบริการ
จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองให ค วามสนใจว า ป จ จั ย ใดที่ ส ง ผลต อ ความพึงพอใจในการรับบริการของ
ผูรับบริการนั้นซึ่งหากสามารถวิเคราะหไดอยางเหมาะสมยอมสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการได ซึ่งปจจัยดังกลาว ไดแก
2.1 ความคาดหวังของผูรับบริการ เปนสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังเพื่อใหตนเองเกิด
ความพึงพอใจในการเลือกรับบริการนั้น และผูใหบริการจะตองจั ดใหเกิดสิ่งตามความคาดหวังนั้น
เชน การใหบริการ 24 ชั่วโมง การใหบริการแบบออนไลน การใหบริการที่มีความรับผิดชอบ การ
ใหบริการอยางมีมารยาท เปนตน โดยมีการศึกษาจากสถาบัน The Energy Products and Service
Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศึก ษาพบวาผูรับบริการมีความคาดหวังในการไดรับการ
บริการจากผูใหบริการในดานตาง ๆ ไดแก 1) ผูใหบริการมีเจตคติที่ดีตอการใหบริการ(Pleasant
Attitude) นั่นคือผูใ หบริก ารจะตองมีค วามเต็ม ใจในการใชบริก าร มีอัธ ยาศัยและจริงใจในการ
ใหบริการ มีความรักในการทํางานบริการนั้น ๆ 2) ผูใหบริการจะตองใหคําตอบที่ถูกตองและมี
ความรับผิดชอบตอคําตอบนั้น (Responsive and Correct Answer) เนื่องจากผูรับบริการคาดหวัง ที่
จะไดความจริงจากผูใหบริการในประเด็นของขอมูล ตัวสินคา หรือคําแนะนํา ตา ง ๆ ในการรับ
บริการนั้น ๆ ที่จะตองมีความชัดเจน ถูกตองและผูใหบริการจะตองมีความรับผิดชอบตอคําพูดที่ได
กลาวออกไปดวย 3) ผูใหบริการตองมีบุคลิกภาพที่ดี (Well Equipped) เปนการคาดหวังที่จะได
พบเห็นผูใหบริการแตงกายเหมาะสมกับสถานการณมีบุคลิกภาพกิริยามารยาทที่ดีในการใหบริการ
4) ผูใหบริการมีทักษะและการฝกอบรมที่ดี (Skills and Training) เพื่อที่จะไดสามารถใหการบริการ
แกผูรับบริการไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพไมเกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ 5) ผูใหบริการ
ตองตรงตอเวลา (Punctuality) เนื่องจากเวลาเปนสิ่งสําคัญในการรับบริการของผูรั บบริการเอง การ
ไมตรงตอเวลาถือไดวาผูใหบริการขาดความจริงใจและขาดความซื่อสัตยตอผูรับบริการ
2.2 ปจจัยทางจิตวิทยาของผูรับ บริก าร ผูรับ บริก ารจะมีค วามคาดหวัง ตอการรับ
บริการมากนอยเพียงใด จะเกิดความพึงพอใจตอการรับบริการนั้นหรือไม ลวนมีปจจัยที่สําคั ญ
ตัวหนึ่ง ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยาซึ่งเปนพื้นฐานของบุคคลนั้นเอง สามารถแยกไดเปนหลายดาน
ไดแก 1) ความตองการ (Need) ผูรับบริการยอมมีความตองการในการเลือกรับบริการที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของตนเองไมวาจะเปนในดานรางกาย จิตใจ 2) แรงจูงใจ (Motivation)
เปนสิ่งที่ชักนําใหผูรับ บริก ารเลือ กที่จ ะรับ บริก ารที่ต รงกับ ความตอ งการของตนเอง มากที่สุด
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โดยผูรับบริการเองจะเปนผูกําหนดวา ณ ขณะเวลานั้น สิ่งใดเปนความตองการของตนเอง และจะ
เกิดเปนแรงจูงใจในการเลือกรับบริการ 3) การรับรู (Perception) เปนการรับรูของผูรับบริการผาน
ประสาทสัมผัสตาง ๆ หากผูประกอบการสามารถนําเสนอสินคาบริการไดดีผูรับบริการสามารถรับรู
การบริการไดโดยตรง ผูรับบริการนั้นก็จะสามารถประเมินการบริการนั้นไดดีกวา 4) การเรียนรู
(Learning) เปนการเรียนรูของผูรับบริการเองตอการบริการนั้น ๆ ในอดีตผานทางสื่อตาง ๆ หรือ
จากประสบการณโดยตรง ยอมนําไปสูความคาดหวัง หรือแนวทางในการประเมินสินคาบริการนั้นวา
จะมีคุณภาพที่ดีหรือไม 5) บุคลิกภาพ (Personality) ผูรับบริการแตละคนยอมมีบุคลิกภาพแตกตาง
กันสนใจและชื่นชอบตอสิ่งตาง ๆ ตางกันไป ยอมสงผลตอพฤติกรรมการรับบริการที่แตกตางกัน
6) รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ผูรับบริการแตละคนยอมมีรูปแบบการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน
ดังนั้นความโนมเอียงในการเลือกรับบริการยอมแตกตางกันไป 7) ความคิดตอตนเอง(Self-Concept)
ผูรับบริการแตละคนยอมมีความคิดตอตนเองแตกตางกัน บางคนตองการสรางภาพลักษณที่ดี ยอม
ตองเลือกรับบริการที่สงเสริมภาพลักษณของตนเองดวย47
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คุณภาพและความเปนเลิศในการบริการ
การทํางานหรือการใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนอยางยิ่งจะตอง
เนนที่คุณภาพในการใหบริการ หรือคุณภาพของผลผลิต ในภาคเอกชนนั้นหนวยงานใดไมสามารถ
ผลิตสินคาหรือใหบริการไดทัดเทียมคูแขงในราคาที่เทากันยอมไมสามารถยืดหยัดอยูในธุรกิจได
สําหรับในภาคราชการ หนวยงานที่ไมสามารถนําเสนอและสงมอบบริการที่ทัดเทียมกับหนวยงาน
เดีย วกั น ในพื้น ที่อื่น หรือ หนว ยงานอื่ น ในพื้น ที่เ ดีย วกัน ยอ มถูก ตรวจสอบและรอ งเรีย นโดย
สาธารณะ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนหัวใจของการทํางานในทุกหนวยงาน48
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการปรับปรุงใหบริการภาครัฐประสบความสําเร็จ ได คือ
การมีทรัพยากรมนุษยที่มีจิตสํานึกในการใหบริการและปรารถนาที่จะปรับปรุง บริการภาครัฐ ทั้งนี้
เนื่องจากการบริก ารเปนกระบวนการของกิจกรรมในการสงมอบบริก ารจากผูใ หบ ริก ารไปยัง
ผูรับบริการ ไมใชสิ่งที่จับตองไดชัดเจนแตออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่สําคัญเปน
สิ่งที่เอื้ออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตสํานึกในการใหบริการจึงเปนกุญแจ

47

เรื่องเดียวกัน, 65-66.
48
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ (นนทบุรี:
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), 43.
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สําคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ ซึ่งหนวยงานที่จะใหบริการที่เปนเลิศไดจะมีคุณลักษณะขอใด
ขอหนึ่งหรือหลายขอดังตอไปนี้
1. ระบบขาราชการสัมพันธที่ดี ขาราชการระดับผูเปนผูบริการสูงสุดในหนวยงานตอง
มีความเชื่อวา “การใหบริการที่ดีกวายอมมาจากขาราชการผูใหบริการที่ดีกวา และการมีระบบ
ขาราชการสัมพันธที่ดีกวา”
2. หนวยงานมีการรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดีเยี่ยมแกประชาชนมี
การฝกอบรมและทําความเขาใจอยางถองแทกับขาราชการทุกคนวา “การใหบริการคืองานของ
ราชการ” พรอมทั้งชี้แจงใหเขาใจถึงเหตุผลและความสําคัญ
3. มีการพั ฒนาและปรับ ปรุ ง ระบบบริ ห ารเพื่ อ เอื้ อ ให ข า ราชการทุ ก คน โดยเฉพาะ
บุคลากรที่สัมพันธประชาชนโดยตรงใหสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไดอยางราบรื่น
4. หนวยงานเหลานี้ตระหนักวาปฏิบัติการใด ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานมีผลกระทบตอ
งานบริการประชาชนเสมอ ดังนั้น จึงตองมีระบบเกื้ อ หนุนกั นภายในองคก รอย า งทั่ วถึง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อมิใหจุดดอยใด ๆ มาทําใหการบริการมีปญหา
5. หนวยงานเหลานี้สามารถบริหารระบบงาน เพื่อใหมาตรฐานการใหบริการที่วางให
สูงนั้นเปนความจริงได คือสามารถเปลี่ยนแนวความคิดนั้นใหเปนพฤติกรรมที่จับตองไดจริง ๆ
6. มีการฝกอบรมให ทั้ ง ระดั บ หั ว หน า งานและผู ป ฏิ บั ติ ง าน ให ส ามารถธํา รงรั ก ษา
มาตรฐานงานบริการของตนเองได
7. มีการกํา หนดบทบาทเจ า หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย า งชั ด เจน ทั้ ง ในระดั บ
ผูบังคับบัญชา หัวหนางานทุกระดับ ใหมีสวนรวมรับผิดชอบตอการสงเสริม ใหมีการปรับปรุง
มาตรฐานการบริการใหดียิ่งขึ้นอยูตลอดเวลา
8. มีระบบการจูงใจและใหกําลังใจแกขาราชการที่ใหบริการไดดีเดน อาจมีการประกาศ
เกียรติคุณ และใหรางวัลตอบแทนอยูเสมอ เพื่อใหแตละคนมีกําลังใจยึดมั่น อยูกับการใหบริการที่ดี
เลิศตลอดไป
9. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ นั่นคือ วัดออกมาไดเปน ตัวเลข
เชน ความเร็ว เปน นาที การประหยัด เปน จํา นวนเงิน เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพของการบริการ ซึ่งเปนสิ่งทํายากแตหากพยายามหาหลักเกณฑก็อาจทําได
10. มีกลไกภายในองคกรที่ชวยเกื้อหนุนใหเกิดคานิยมดานการใหบริการที่ดี อาจเปน
คานิยมอยางจริงใจของผูบังคับบัญชาระดับสูงทุก ๆ ระดับทําใหงานบริการพัฒนาตอไป 49
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เรื่องเดียวกัน, 43-44.
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แนวคิดปจจัย สํา คัญในการปฏิบัติก ารใหบ ริก ารเปรีย บเสมื อนดานแต ละดานของรูป
สามเหลี่ย มดานเทา ซึ่ง ภายในบรรจุผูรับ บริก ารไว หากขาดปจจัยดานหนึ่งไปสามเหลี่ย มนี้จะ
ไมครบถวน เปนรูปสามเหลี่ยมตอไปไมได นั่นคือ องคกรจะใหบริการที่ดีตอไปไมได เรียกรูปนี้วา
สามเหลี่ยมแหงบริการ (The Service Triangle)50 ดังแผนภูมิที่ 4

กลยุทธการบริหาร

ผูรับบริการ

พนักงาน

ระบบงาน
แผนภูมิที่ 4 สามเหลี่ยมแหงบริการ (The Service Triangle)
ที่มา : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ (นนทบุรี: สถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), 46.
จากหลักการนี้ จะเห็นวาการสรางความประทับใจใหกับประชาชนตองจัดการเพื่อให
ปจจัยแหงสามเหลี่ยมแหงบริการนี้มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน คือ
1. กลยุทธการบริการ (Strategy) หรือวัตถุประสงคหลัก ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตองกําหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมายโดยมีความยืดหยุนตัวพอเพียง มีความแมนยํา
ตรงเปาหมายไดดี โดยหลักฐานของการสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางจริงจัง
2. ระบบงาน (System) หรือกระบวนการอันตองเนนใหระบบการบริการประชาชนเปน
เรื่องเรียบงาย ประชาชนสบายใจเมื่อมาใชบริการ ไมยุงยากซับซอน ดูเปนเจาขุนมูลนาย ประชาชน
ตองเขาใจไดงาย ๆ เขาพบเขาปรึกษา เขารับบริการ ไดอยางเปนกันเอง มีความคลองตัว กฎ ระเบียบ
เปนสิ่งที่ชวยเอื้ออํานวยประโยชนตอประชาชนทําใหบริการดีไมเปนตัวจํากัดการบริการ
3. ขาราชการ(Staff) ผูใหบริการในทุ ก ระดั บ ต อ งได รั บ การสรรหาพั ฒ นาและปรั บ
พฤติกรรม ตลอดจนวิธีการทํางานใหมีลักษณะเนนความสําคัญของประชาชน นั่นคือ มีจิตสํานึกตอ
50

เรื่องเดียวกัน, 46.
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การใหบริการที่ดี การจะทําใหสามเหลี่ยมแหงบริการสัมฤทธิผล ตองไดรับความรวมมือรวมใจจาก
ขาราชการทุกฝาย โดยทําเปนแผนการพัฒนาการบริการขององคกรขึ้นไดชัดเจน51
การประเมินคุณภาพบริการ
การประเมินเปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อตองมีการตัดสินใจหรือตองการ
พิจารณาวา สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมีคุณคาหรือไม ซึ่งการประเมินจะประกอบดวยการเปรียบเทียบ “สิ่งที่
เปนอยู” กับ “สิ่งที่ควรจะเปน” และถือวาการประเมินเปรียบเสมือนแบบฝกหัดของการวินิจฉัย
ตัดสิน การประเมินจึงตองมีหลักหรือกระบวนการเพื่อชวยใหการตัดสินใจมีความเหมาะสม ถูกตอง
และสอดคลองกับความเปนจริง โดยรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา แลวจึง
นําขอมูลมาวิเคราะหในเชิง ปริมาณ พรอมกับเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว และหาขอสรุปที่ดีที่สุด
เพื่อการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน52
การประเมินคุณภาพของบริการจะพิจารณาจากปจจัยคุณภาพตาง ๆ และทําในลักษณะที่
สามารถตรวจสอบประเมินคา หรือใหหนวยคะแนน หรือระดับความรูสึกพึงพอใจ หรือในลั กษณะ
อื่นที่เปนที่ ย อมรับ ได โดยประเมิ น ตลอดระยะเวลาที่ลูก คา ใชบ ริก ารจนเสร็จ สิ้น กระบวนการ
รั บ บริ ก ารหนึ่ ง ๆ การประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารเป น เรื่ อ งที่ สํา คั ญ ที่ จ ะต อ งพิ จ ารณา หาก
จุดมุงหมายในการประเมินไมถูกตอง แนวทางการประเมินยอมมีความผิดพลาดและไมสามารถวัด
คุณภาพออกมาไดจริง สิ่งหนึ่งที่เปนจุดที่ผูประเมินจะตองมองหาจากกระบวนการใหบริการก็คือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ โดยจะตองพิจารณารายละเอียด คือ
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปน การพิ จ ารณาป จ จั ย นํา เข า ได แ ก ทรั พ ยากร ทั้ง
ทรัพยากรทุน ทรัพยากรมนุษ ย เวลา องคความรูตาง ๆ ผานกระบวนการการใหบริการออกมาเปน
ปจจัยนําออกก็คือสินคาบริการไดอยางไร มีคุณภาพเพียงใด เกิดความเสียหายหรือบกพรองที่จุดใด
2. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการพิจารณาที่ตัวปจจัยนําออก ไดแก การบริการนั้น
วาสนับสนุนเปาหมายขององคการเพียงไร ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากเพียงใด53
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เรื่องเดียวกัน, 47.
52
อเนก สุวรรณบัณฑิต, จิตวิทยาการบริการ (กรุงเทพฯ: อดุลพัฒนกิจ, 2550), 278.
53
เรื่องเดียวกัน, 279-280.
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วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพบริการ
วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพบริการมีดังนี้
1. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยข อมู ล ที่เก็ บรวบรวมอาจจะอยูใ นเชิง คุณ ภาพ หรือ เชิง
ปริมาณ และการเก็บขอมูลอาจทําไดทั้ง โดยตรงหรื อโดยออมก็ ได ขอมู ลเหลา นี้เมื่อฝา ยบริหาร
วิเคราะหวินิจฉัยแลว จะเปนประโยชนในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตอไป เชน ใชเปนขอมูลใน
การวางแผนนโยบาย กลยุทธ แผนการดําเนินการตาง ๆ ขององคกร
2. เพื่อกําหนดคุณคาของกิจกรรมบริการตาง ๆ อันจะนําไปสูการปรับปรุงและการพัฒนา
การใหบริการ การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของบริการควรทําใหครบตามวงจร การใหบริการ
โดยพิจ ารณาองคประกอบยอย ๆ ของบริก ารแตล ะดา น ไดแก การวางแผนเพื่อ การใหบ ริก าร
การประสานงาน การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม ความพอเพียงและเหมาะสมของอุปกรณ
สถานที่ตั้ง บรรยากาศ ระยะเวลาของการใหบ ริก าร เวลาที ่ใ หร อ และอื่น ๆ โดยพิจ ารณา
เปรียบเทียบระหวางคุณภาพตามที่คาดหวังและคุณภาพตามที่ไ ดรับ จริงของบริการ คุณภาพที่อยู
ระดับสูงไดมาตรฐานหรือระดับปานกลาง ถือไดวาผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ สวนคุณภาพ
ที่ผูใชบริการเกิดความไมพึงพอใจตองมีการปรับปรุง
3. เพื่อตัดสินใจ เชิงการบริหารงานบริการโดยประเมินจุดเดน จุดดอย โอกาสและปญหา
ของการบริการ ดวยขอมูลที่ไดจ ากการศึ ก ษาประเมิน เกี่ ยวกั บ กิ จกรรมการบริก ารซึ่ ง จะชว ยให
ผูบริหารนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งได
4. เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอันเปนการพัฒนาความรูความเขาใจเพื่อกําหนดอธิบาย และ
ควบคุม พฤติก รรมที่เกี่ย วกับ การบริก าร เชน หากองคก รสนใจวา ผูใ หบ ริก ารที่มีวัฒ นธรรมที่
แตกตางกันจะมีลักษณะการใหบริการอยางไร หรือมีผลตอคุณภาพใหบริการอยา งไร อาจศึกษาวิจัย
โดยดูจากความเอาใจใสดูแล การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางผูใชกับผูใหบริการและความ
รวดเร็วของการใหบริการ เปนตน54
การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารควรประเมิ น ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการให บ ริ ก าร และ
ประสิทธิผลของการใหบริการ โดยการประเมินประสิท ธิภาพของการใหบ ริก ารจะพิจารณาวา
ในชวงเวลานั้น ๆ และเฉพาะจุดที่ปฏิบัติการนั้น ๆ ไดกอใหเกิดปจจัยตาง ๆ อยางประหยัดคุมคา
โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เปนเชิงปริมาณ มีอัตราสวนเปรียบเทียบการดําเนินงานกับคาใชจาย หรือ
อัตราสวนของความพยายามกับการดําเนินงาน เปน การมองดูผ ลที่เกิดขึ้นจากภายใน สวนการ
ประเมินประสิทธิภาพผลของการใหบริการ เปนการสงเสริมสนับสนุนใหบรรจุถึงเปาหมายหรือ
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วัตถุประสงคที่วางไว โดยพิจารณาที่ผลผลิตของระบบงานหรือเปนการวัดที่มองไปที่ผลภายนอก
ซึ่งสามารถสนองตอบตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการไดในระยะยาว การประเมิน
คุณภาพที่ดี ตองสามารถนําขอมูลที่ไดรับมากําหนดเปนกลยุทธ เพื่อจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
ของการปรับปรุงคุณภาพ ผลของการประเมินคุณภาพบริการสามารถนําไปใชประโยชนในการ
สรา งประสิทธิภาพแกองคก ร ไดแก การปรับ ปรุง การปฏิบัติงานบริก ารใหดี ขึ้น การฝก อบรม
เจาหนาที่ การวางแผนกําลังคน การเลื่อนตําแหนง การสรางขวัญและกําลังใจ เปนตน นอกจากนี้
ยังสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนหรือประสิทธิภาพสูงสุดแกผูรับบริการและองคกร ที่ใหบริการ
กลาวคือ นําเอาความตองการของผูรับ บริก าร ความจํา เปนความพึงพอใจ คุ ณคา ที่ผูรับ บริก าร
ตองการมาเปนปจจัย สง เสริม และสนับสนุนใหองคกรปรับปรุงพัฒนางาน และหากลยุทธตาง ๆ
เพื่อใหเกิดการจัดบริการที่ดีและตรงตอความตองการของผูใชบริการ55
สมิต สัชณุกร กลาวถึงการประเมินผลการใหบริการไววา เปนการวัดความพึงพอใจของ
ลูกคา แตการวัดความพึงพอใจโดยตรงกระทําไดยาก จึงตองใชการประเมินผลการบริการมาชวยซึ่ง
คําตอบที่ไดจะบงบอกถึงความพึงพอใจของลูกคาไดใกลเคียงกับความเปนจริง ดังนั้นการประเมินผล
การใหบริการ จึงเปนความตองการใหรูถึงผลของการปฏิบัติงานในการใหบริการ56
การประเมินคุณภาพในการบริการนั้นจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อให ไดผลการ
ประเมินที่ถูกตองและสะทอนถึงคุณภาพการบริการที่แทจริง อันจะชวยใหตัดสินใจที่จะดําเนิน
กลยุทธใ นการให บ ริ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองความต อ งการของผู รั บ บริ ก าร ไดอยางคุมคา
แนวทางการประเมินคุณภาพการบริการนั้นมีดวยกัน 4 ประการ ไดแก
1.การประเมินจะตองประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาจมองหาตัวชี้วัด
ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการในแตละขั้นตอน เชน เวลา ทรัพยากรที่ใชและ
พิจารณาประสิทธิผลของการบริการออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจของผูรับบริการ ปริมาณ
ผูมารับบริการ สุดทายก็คือผลกําไร(Return of Investment)โดยการประเมินจะตองทําการประเมิน
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเพื่อการกําหนดกลยุทธในการจัดการตอไปได
2. แยกพิจารณาประเมินออกเปนสวน ๆ วาตองการประเมินสวนใด จะประเมินอะไร
ระดับไหน เพื่อใหไดขอมูลในแตละสวน จากนั้นจึงนําผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณารวมกัน
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของการบริการวามีคุณภาพมากนอยเพียงใด สวนใดที่ขาดประสิทธิภาพ
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เรื่องเดียวกัน, 284.
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สมิต สัชณุกร, การตอนรับและการบริการที่เปนเลิศ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร, 2543),
259.
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หรือทําใหคุณภาพในการใหบริการตอไป เชน การพิจารณาแยกออกเปนระดับปฏิบัติการและระดับ
บริหาร หรือการแยกประเมินออกเปนแผนกตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธ แผนกดูแลลูกคา แผนก
การตลาด หรือแยกตามสวนของผลงานที่ตองใชการประสานงานของหลายหนวยงานขององคการ
รวมกัน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ เปนตน
3. การประเมินจะตองกําหนดเกณฑ มาตรฐานในการประเมิ นนั้ น ๆ ให ต รงกั น โดย
เกณฑที่กําหนดจะตองมีมาตรฐานและสามารถทําใหเกิดขึ้นได อาจเปนกําหนดเปนเกณฑภายใน
ขององคการหรือใชเกณฑที่เปนสากลก็ได สวนใหญการกําหนดเกณฑมาตรฐานจะมีหลักในการ
กําหนดงาย เรียกวา SMART ไดแก
S Specific
เกณฑที่กําหนดจะตองเปนเรื่องเฉพาะของงานนั้น ๆ
M Measurement สามารถที่จะวัดออกมาไดทั้งโดยตรงหรือทางออม
A Attainable
เกณฑนั้นจะตองเปนสิ่งที่สามารถทําใหเกิดขึ้นไดจริง
R Reasonable เกณฑนั้นจะตองตั้งอยูบนเหตุผลที่ถูกตอง
T Time-bound เกณฑที่กําหนดจะตองยืดถือเฉพาะชวงเวลาหนึ่ง ๆ57
พาราซูรามาน (Parasuraman) กลาววา การประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศัยมุมมอง
ของลูกคา ชวยใหองคกรผูใหบริการทราบวา ความคาดหวังของผูบริโภคมีความแตกตางจากการ
รับรูของตนเองอยางไร ผูบริหารองคกรอาจไมรูวาการใหบริการหนึ่ง ๆ ควรมีลักษณะเชนไร จึงจะ
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และไมรูวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควรเปนอยางไร
จึงจะทําใหการบริการมีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้นผลจากการประเมินคุณภาพการบริการ จะใหขอมูลที่
เปนประโยชนแกองคก รในดา นการบริก าร การวางแผนกลยุท ธดา นการบริก าร ตลอดจนการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ58
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การประเมินคุณภาพการบริก าร ผูใ ชบ ริก ารเปนผูประเมิน
คุณภาพการบริการ โดยเปรียบเทียบวาบริการที่คาดหวังไวกับบริการที่ไดรับจริงมีความสอดคลอง
กันเพียงใด หากผูใชบริการเห็นวาการใหบริการภายในองคกรมีคุณภาพ ยอมแสดงวาการบริการนั้น
สอดคลองกับความคาดหวังหรือตรงกับความตองการของผูใชบริการ
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เรื่องเดียวกัน, 260.
58
A. Parasuraman, “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for
Future Research,” Journal of Marketing 49 (1988):14-15.
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การประเมินคุณภาพบริการแบบ SERVQUAL
SERVQUAL เปนเครื่องมือที่รูจักและเปนที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานของการประเมิน
คุณ ภาพบริก ารทางการตลาด ตั้ง แตค .ศ.1985 ผูที่วิจัย และสรา งเครื่อ งมือ นี้คือ พาราซูร ามาน
ไซทามและเบอรรี่ (Parasuraman,Zeithaml and Berry)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการหาชองวาง
ระหวางความคาดหวังและบริการที่ผูใชไดรับจริงจากการใชบริการ ซึ่งจะทําใหสามารถนํามาพัฒนา
บริการใหตอบสนองความตองการของผูใ ชไ ด เครื่องมือ SERVQUALไดมีการนํามาใชใ นการ
ประเมินคุ ณภาพบริการในแวดวงธุรกิจและบริการตา ง ๆ เชน การธนาคาร โรงแรม ภัตตาคาร
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หองสมุดและอื่น ๆ ซึ่งมีการกําหนดปจจัยหรือ
เกณฑในการประเมินคุณภาพบริการไว 10 ดาน ดังนี้คือ
1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) คื อ สภาพที่ป รากฏใหเห็นหรือจับ ตองไดใ นการ
ใหบริการ ไดแก อาคารสถานที่ การใชเครื่องมืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก การแตงกายของ
ผูใหบริการ เอกสารสิ่งพิมพ หรืออุปกรณที่ใชในการติดตอสื่อสาร เปนตน
2. ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถในการใหบริการไดตามคํา
สัญญาที่มีใหไวอยางมีคุณภาพและมีความถูกตอง
3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ(Responsiveness) คือ การแสดงออกดวย
ความเต็มใจที่มีใหไวอยางมีคุณภาพและมีความถูกตอง
4. ความเชี่ยวชาญ (Competence) คื อ การมีความรู ทัก ษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบ
5. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) คือ ความมีไมตรี มีความสุภาพ ใหเกียรติผูอื่น มีความ
จริงใจและมีน้ําใจ ความเปนมิตรและมีมนุษยสัมพันธ
6. ความนาเชื่อถือ(Credibility) คือ การสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ ความซื่อสัตย
ในการใหบริการตอผูใช รวมทั้งมีการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกผูรับบริการ
7. ความปลอดภัย (Security) คือ การสรางความมั่นใจเพื่อใหเกิดความปลอดภัย โดย
ปราศจากอันตรายในการมาใชบริการ และจากสถานการณที่มีความเสี่ยงจากปญหาตาง ๆ
8. การเขาถึงบริการ (Access) คือ การติดตอเขารับบริการไดดวยความสะดวก ไมยุงยาก
9. การติดตอสื่อสาร (Communication) คือ การใหขอมูลและขาวสารแกผูใชบริการ โดย
สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน ใชภาษาที่เขาใจงายและรับฟงผูใชบริการ
10. ความเขาใจลูกคา (Understanding of Customer) คือ ความพยายามคนหาและ เขาใจ
ความตองการของลูกคา ใหความสําคัญและสามารถตอบสนองความ ตองการของลูกคาได
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เกณฑการประเมินคุณภาพบริการทั้ง 10 ดานดังกลาวนั้น สามารถวัดชองวางระหวาง
ความคาดหวังของผูใชกับการไดรั บบริการที่สงมอบ ซึ่งความคาดหวังของผูรับบริการอาจมาจาก
การบอกกลาวปากตอปาก จากความตองการของแตละบุคคล จากประสบการณที่ผานมาหรือจาก
การติดตอสื่อสาร ซึ่งการประเมินคุณภาพจากความคาดหวังและบริการที่ไดรับตามเกณฑที่กําหนด
จะทําใหทราบถึงคุณภาพของบริการวาอยูในระดับใด 59 ดังแผนภูมิที่ 5
Dimensions of Service Quality
(ปจจัยกําหนดคุณภาพ)
Tangibles
(ลักษณะทางกายภาพ)
Reliability
(ความนาเชื่อถือของบริการ)
Responsiveness
(การตอบสนอง)
Competence
(ความเชี่ยวชาญ)
Courtesy
(ความมีอัธยาศัย)
Credibility
(ความนาเชื่อถือ)
Security
(ความปลอดภัย)
Access
(การเขาถึงบริการ)
Communication
(การสื่อสาร)
Understanding
the Customer
(ความเขาใจ)

Word of Mouth
การติดตอสื่อสาร
แบบปากตอปาก

Personal Needs
ความตองการของ
แตละบุคคล

Past Experience
ประสบการณ
ที่ผานมา

Expected Service
บริการที่คาดหวัง
Perceived Service
Quality
คุณภาพบริการที่ไดรับ
Perceived Service
บริการที่คาดหวัง

แผนภูมิที่ 5 ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการที่ไดรับตามเกณฑ 10 ดาน
ที่มา : A. Parasuraman,Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality Service :
Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press, 1990), 23.
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A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality
Service : Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York : Free Press,1990), 23.
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ตอมาในปค.ศ.1990 ทีมนักวิจัยชุดเดิมไดพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ SERVQUAL โดยมี
การสํารวจการใชเครื่องมือดังกลาวในองคกรธุรกิจที่มีการใหบริการแตกตางกัน ไดแก ธุรกิจดาน
การซอมแซมและบํารุงรักษา ธุ รกิจการเงิน โทรศัพททางไกล การรักษาความปลอดภัย และการ
บริการบัตรเครดิต ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ SERVQUAL ในครั้งนี้ไดกําหนดปจจัยหรือ
เกณฑในการประเมินคุณภาพบริการเหลือเพียง 5 ดาน ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่ทําให
ผูใชรับความสะดวก ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ บุคคล และวัสดุในการติดตอสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย
ขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก บริเวณที่ใหบริการเขาใชสะดวกตอผูใช เครื่องมือและอุปกรณมี
ความทันสมัย วัสดุและอุปกรณตาง ๆ อยูในสภาพที่พรอมใชงาน และผูใหบริการมีบุคลิกภาพดี
2. ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาที่แจงไววา
จะใหบริการเกิดขึ้น และสรางความไววางใจ ความถูกตอง และความสม่าํ เสมอซึ่งประกอบดวย
ขอคําถามที่เกี่ยวของ 5 ขอไดแก เมื่อผูใชมีปญหาและสนใจแกปญหาใหอยางจริงจัง สามารถรับรูถึง
ปญหาของผูใชอยางถูกตอง สามารถใหบริการได ตรงตามความตองการตั้งแตครั้งแรก สามารถ
ใหบริการไดตามที่แจงไว ใหบริการไดตามระยะเวลาที่ไดมีการแจงไว
3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนา
ในการชวยเหลือผูใชบริการ และจัดหาบริการมาใหตามที่ไดสัญญาตกลงไว ซึ่งประกอบดวยขอ
คําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก มีความกระตือรือรนในการใหบริการ สามารถใหความชวยเหลือผูใช
ไดตรงตามที่ตองการ ใหบริการดวยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว และมีการแจงใหผูใชทราบทุกครั้ง
เกี่ยวกับการใหบริการ
4. ความไววางใจ (Assurance) คือ การมีความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยน
ของผูใหบริการ การใหบริการดวยความซื่อสัตย และการสรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ ซึ่ง
ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก ผูใหบริการมีความรูที่จะตอบปญหาได ผูใหบริการ
สามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตาง ๆ ผูใหบริการมีพ ฤติก รรมที่ ส รา งใหเกิ ดความมั่ นใจใน
การบริการ และผูใหบริการมีกริยามารยาทสุภาพและเปนมิตร
5. การเขาถึงจิตใจ (Empathy) คือ การใหความเปนหวงและสนใจผูมารับบริการแตละคน
และมีความตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผูใชตองการมาตอบสนองได ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม ที่เกี่ยวของ
5 ขอ ไดแก ผูใหบริการเอาใจใสผูใชบริการ ผูใหบริการมีความเต็มใจในการใหบริการผูใหบริการ
เปนกันเองกับผูใช ผูใหบริการมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชและผูใหบริการเขาถึงความจําเปน
ในการมาขอใชบริการ
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สําหรับเกณฑใหมทั้ง 5 ดานนี้ ไดรวมองคป ระกอบบางดานที่มีความคลา ยกันของ
เกณฑเดิมมาไวดวยกัน ซึ่งดานที่ยังคงใชเหมือนเดิม มี 3 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
ความนาเชื่อถือของบริการ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ สวนเกณฑใหมดาน
ความไวว างใจเปน การรวมเกณฑเ ดิม 4 ดา นไวดว ยกัน คือ ความเชี่ย วชาญ ความมีอัธ ยาศัย
ความนาเชื่อถือ และความปลอดภัย สวนดานการเขาถึงจิตใจไดรวมเกณฑเดิม 3 ดานไวดวยกัน คือ
การเขาถึงบริการ การติดตอสื่อสาร และความเขาใจลูกคา 60 ดังแผนภูมิที่ 6
Original Ten Dimensions for
Tangibles
Evaluating Service Quality
(ลักษณะทาง
(เกณฑการประเมินคุณภาพ
กายภาพ)
บริการทั้ง 10 ดาน (เดิม)
Tangibles
(ลักษณะทางกายภาพ)
Reliability
(ความนาเชื่อถือของบริการ)
Responsiveness
(การตอบสนอง)
Competence(ความเชี่ยวชาญ)
Courtesy (ความมีอัธยาศัย)
Credibility (ความนาเชื่อถือ)
Security(ความปลอดภัย)
Access(การเขาถึงบริการ)
Communication (การสื่อสาร)
Understanding The Customer
(ความเขาใจ)

Reliability Responsiveness Assurance Empathy
(ความ
(การตอบสนอง (ความ (การเขาถึง
ความตองการ ไววางใจ)
จิตใจ)
นาเชื่อถือ
ของบริการ) ผูรับบริการ)

แผนภูมิที่ 6 ความสัมพันธระหวางองคประกอบของปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการตามเกณฑเดิม
และเกณฑใหม
ที่มา : A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality Service :
Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press, 1990), 25.
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ฤดี กรุดทอง ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตวา บุคคลที่มีความสุขความพอใจจาก
การไดรับ การตอบสนองตอ สิ่ง ที่มีค วามจํา เปน และความตอ งการของรา งกายและ จิตใจอยาง
ครบถวนและสมบูรณ ภายใตสภาพแวดลอมและคานิยมที่สังคมยอมรับหรือในความหมายที่สั้นที่สุด
คุณภาพชีวิต คือ การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสติปญญาที่สมบูรณ 61
สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล ไดสรุปวา คุณภาพชีวิตหมายถึงระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุข
และความพึงพอใจในชีวิตทั้งในดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณและการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคล
ในสังคมเปนการประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกายจิตใจ ความสัมพันธทางสังคม สิ่งแวดลอม
ภายใตวัฒนธรรม คานิยม และเปาหมายในชีวิตของแตละคน62
สุพรรณี ไชยอําพร ใหความของคุณภาพชีวิตไววา คือ ชีวิตที่มีความสุขพอควร ความสุข
ในที่นี้หมายรวมถึงความสุขทางกายและความสุขทางใจดวยความสุขทางกายอาจวัดไดจากการไดรับ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอในเบื้องตนสิ่งเหลานี้ไดแก การไดรับการเลี้ยงดู
และอบรมสั่งสอนจากครอบครัวอยางดีพอ การมีสุขภาพอนามัย ที่แข็ง แรงไดรับ การศึก ษาตาม
ความสามารถทางสติปญ ญา มีอ าชีพ การงานที่สุจ ริต เปน ประโยชนตอ สัง คม และมีร ายไดที่
เหมาะสมกับแรงงานที่ลงไป มีโอกาสเลื่อนฐานะตามความรู ความสามารถ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และมีโอกาสแสวงหาความบันเทิง รื่นเริงใจตามธรรมชาติของมนุษยที่อยูรวมกันใน
สังคมอยางพอสมควร รวมทั้งโอกาสในการสรางครอบครัวและสมาชิกใหมใหแกสังคมดวย63
สถาบันเสริมสรางขีด ความสามารถมนุษ ย สภาอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทยและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพ
ชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณและมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุมถึงดานตาง ๆ
อันไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ64
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ฤดี กรุดทอง, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,

2540), 4.
62

สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล, การเปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก
ชุด 100 ตัวชี้วัดและ 26 ตัวชี้วัด (เชียงใหม: โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 5.
63
สุพรรณี ไชยอําพร, การวิเคราะหทางสังคมเพื่อการพัฒนา (มปท, 2543), 14.
64
สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย , สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร างสุขภาพ, “อนุกรมระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต
การทํางาน,” 2547, 23.

39
องคการอนามัยโลก ใหนิยามความหมายไววา คุณภาพชีวิต คือ การรับรูหรือเขาใจของ
ปจเจกบุคคลที่มีตอสถานภาพชีวิตของตนเองภายใตบริบทของระบบวัฒนธรรม และคา นิย มที่
บุคคลใชชีวิตอยู และมีความเชื่อมโยงกับจุดหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน รวมทั้งความกังวล
สนใจที่เขามีตอสิ่งตาง ๆ คุณภาพชีวิตเปนมโนคติที่มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมเรื่องตา ง ๆ
ที่สลับซับซอน ไดแก สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเปนตัวของตัวเอง ความสัมพันธ
ตาง ๆทางสังคม ความเชื่อสวนบุคคล และสัมพันธภาพที่มีตอสิ่งแวดลอม65
ธนาคารโลก ใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิต คือ ความเปนอยูที่ดี ของ
บุคคล ซึ่งคุณภาพชีวิตนั้นยากที่จะวัดได ไมวาจะเปนบุคคล กลุมหรือชาติ เนื่องจากปจจัยทางดาน
ความเปนอยูที่ดีทางวัตถุ (มาตรฐานดานความเปนอยู ) จะรวมไวดวยสวนประกอบที่ไมสามารถ
จับตองได ทั้งดานคุณภาพของสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสวนบุคคล และ
อิสรภาพทางการเมืองกับเศรษฐกิจ66
แคมปเบล (Campbell) กลาววา คุณภาพชีวิตเปนมิติที่มีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความสุข
และความพึงพอใจในชีวิตแตละคน โดยเปรียบเทียบระหวางสถานการณที่เปนอยูกับสถานการณที่
อยากใหเปน67
พาดิลลา(Padilla) กลาววา คุณภาพชีวิตเปนการรับรูความพึงพอใจในชีวิตที่ เปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะสุขภาพ โดยวัดจากความสามารถในการทํา หนาที่ ตาง ๆ ของรางกาย ทัศนคติของ
ตนเอง ตอสุขภาพ ความพึงพอใจในชีวิต และความรูสึกวาตนเองไดรับการชวยเหลือจากสังคม68
เฮนเดอรชอทท (Hendershott) ไดกลาววาการที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น บุคคลนั้น
ตองมีความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสุขในการดําเนิน
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องคการอนามั ย โลก, แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต (มปท., มปป.), อ า งถึ ง ใน สุ วั ฒ น
มหั ต นิ รันดรกุล, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26
ตัวชี้วัด (เชียงใหม: โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 29.
66
ธนาคารโลก, คุณภาพชีวิต (มปท., มปป.), อางถึงใน สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล, เปรียบเทียบ
แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26ตัวชี้วัด (เชียงใหม:โรงพยาบาล
สวนปรุง, 2540), 29.
67
A. Campbell, “Subjective Measures of Well-being,”American Psychologist 31, 2
(May 1976): 117.
68
G.V. Padilla, “Quality of Life as A cancer Nursing Outcomes Variable,” Advances in
Nursing Science 8,1 (June 1985): 45.

40
ชีวิต อันประกอบดวย ชีวิตการเรี ยน ชีวิตสังคม ที่อยูอาศัย ความสัมพันธกับเพื่อน และบริก าร
ที่ไดรับ69
จากความหมายขา งตน สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตไดวา หมายถึง การมีสภาพ
ความเป นอยู แ ละการดําเนินชีวิตที่ ดีหรือการใช ชี วิต อยา งมีค วามสุข ในระหวา งการศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิ ทยาลัย โดยวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจของนิสิตที่เกิดจากการรับรู
ถึงสภาพทางดานรางกาย สภาพทางจิตใจ ความสัมพันธท างสังคม รวมไปถึง การรับ รูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของนิสิต โดยผานการรับรูและประเมินดวยตนเอง
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ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ
ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ เปนที่พึงประสงคของบุคคลและสังคม สัญญา สัญญาวิวัฒน
ไดสรุปถึงลักษณะบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตไวดังนี้
1. บุคคลนั้นมีสิ่งจําเปนพื้นฐานแกความตองการของชีวิต ไดแก
1.1 อาหาร หมายถึง อาหารที่จําเปนตอสุขภาพ
1.2 ที่อยูอาศัย ประกอบดวยหองและเครื่องปองกันอันตรายตาง ๆ
1.3 เสื้อผาสําหรับสวมใสอยางเหมาะสม
1.4 สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง กระปรี้ประเปรา เจ็บไขนอย
1.5 ความมั่นคง มีเศรษฐกิจที่ดี สังคมดี และสนใจการเมือง
2. ความพึงพอใจตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะตองรูสึกวาชีวิตของตน
มีการผสมผสานกลมกลืนกับสิ่งตาง ๆ อยางดี คือ กลมกลืนกับความตองการของตนกับความสําเร็จ
ที่นาจะเปนไปได ความราบรื่น ของครอบครัวความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลตอชุมชนและตอ
ประเทศชาติ ตลอดจนความกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมซึ่งภาวะความพึงพอใจดังกลาวจะเกิดขึ้นได
บุคคลนั้นจะตองมีลักษณะดังนี้
2.1 คานิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งที่แตละบุคคลสามารถใชเปน รากฐานการตัดสินใจอันสําคัญของชีวิต
2.2 มีความสมดุล ระหวางความปรารถนา และความเปนไปไดที่ จะบรรลุถึงความ
ปรารถนา
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Anne B. Hendershott, “Quality of Life Correlates for University Student,”
National Association of Student Personnel Administrator Journal 30, 1 (1992): 11.

41
2.3 มีจุดมุงหมายของชีวิต เชน มีแนวความคิดและหลักปรัชญาในการดํารงชีวิต การ
รูจักกลยุทธบริหารตนเอง เปนตน
2.4 มีชีวิตกลมกลืนกับครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอม70
นิศารัตน ศิลปเดช กลาววา คุณภาพชีวิตมีความสําคัญตอ บุคคลและสังคมอยางยิ่งโดย
ผูที่มีคุณภาพชีวิตจะชวยใหตนเองและสังคมเกิดลักษณะดังตอไปนี้
1. บุคคลจะมีการดํารงชีวิตในแนวทางที่ดี ใชวิธีการอันชอบธรรมในการสนองความ
ตองการในดานตาง ๆ ของตนเองโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น
2. บุคคลจะมีการสรางสรรคพัฒนา คิดปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยู
เสมอ
3. บุคคลจะใชภูมิปญญา เหตุผล และวิธีการแหงสันติในการแกไขปญหาตาง ๆ
4. บุคคลจะมีการยอมรับในคุณคาและความสําคัญของตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม
ดังนั้น การอยูรวมกันในสังคมจึงมีปญหาและความขัดแยงนอย
5. บุคคลจะเปนพื้นฐานของครอบครัวและสังคมที่มีความสงบสุข มีความเจริญกาวหนา
มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย ความเปนปกแผนมั่นคง และความเปนระเบียบเรียบรอย71
ผาสุก มุทธเมธา กลาววา คุณภาพชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีคุณภาพมีลักษณะดังตอไปนี้
1. บุคคลสามารถดํารงชีวิตตามความตองการของตนเอง
2. บุคคลสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามอัตภาพ
3. บุคคลสามารถดํารงชีวิตใหอยูในกรอบและระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมที่ดีงามตาม
มาตรฐานที่สังคมยอมรับ
4. บุคคลพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตามกาลเปลี่ยนแปลงของสังคม
5. บุคคลนั้นจําเปนตองมีพื้นฐานความตองการของชีวิตครบทั้งปจจัยสี่72
จากที่กลาวมาสรุปไดวา ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพนั้นบุคคลจําเปนตองมีปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต มีความพึงพอใจตอตนเองและสังคม เปนบุคคลที่มีความชํานาญ ในการที่จะดําเนิน
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สัญญา สัญญาวิวัฒน , การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย (กรุงเทพฯ: ไทย
สัมพันธ, 2541), 38-41.
71
นิ ศ ารั ต น ศิ ล ปเดช, ประชากรกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต (กรุ ง เทพฯ: พิ ศิ ษ ฐ
การพิมพ, 2540), 67.
72
ผาสุก มุทธเมธา, คติชาวบานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540),
72.

42
ชีวิตใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตนเองตองการ และสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นได
อีกดวย มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตนเอง พึ่งพาตนเองได มีความสรางสรรคพัฒนา คิดปรับปรุง
ตนเอง สังคม สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยูเสมอ สามารถดํารงชีวิตใหอยูในกรอบและระเบียบแบบแผน
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามได
องคประกอบของคุณภาพชีวิต
เนื่องจากคุณภาพชีวิตในความหมายของนักวิชาการแตละสาขานั้นมี ความแตกตางกัน
องคประกอบของคุณภาพชีวิตจึง ย อมแตกตา งกัน ไปตามการให ความหมาย แมความหมายจะ
คลายคลึงกันก็ไมไดหมายความวาองคประกอบของคุณภาพชีวิตจะตองคลายคลึงกันตามไปดวย
ดังนี้
นิศารัตน ศิลปเดช กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลที่ดี จะตอง
ประกอบดวยปจจัยพื้นฐาน ดังนี้
1. ความสมบูรณดานรางกาย และสติปญญา หมายถึงวา การที่มนุษยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไดนั้น จะตองมีความเปนปกติของรางกาย และสติปญญาเปนพื้นฐาน ซึ่งไดแก การมีอวัยวะของ
รา งกายสมบูร ณค รบถว น มีสุข ภาพอนามัย แข็ง แรง มีพ ละกํา ลัง ที่ส ามารถทํา กิจ การงานไดดี
เชนเดียวกับคนอื่น ๆ มีระดับการพัฒนาของสติปญญาเปนปกติ สามารถศึกษาเลาเรียนคิดไตรตรอง
เหตุผลตาง ๆ รวมทั้งสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
2. ความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ หมายถึง การเปน ผูมีจิตใจที่ดี มีอารมณแจมใส
มั่นคง ไมแปรปรวน หงุดหงิด โมโหงาย จิตใจมีคุณธรรม ไมอิจฉาริษยา หรือเคียดแคนพยาบาท
ผูอื่น เปนผูม องโลกในแงดี มีค วามโอบออ มอารี พรอ มที่จ ะชว ยเหลือ ผูที่ตกทุก ขไดย าก หรือ
เดือดรอนเสมอ การมีพื้นฐานดานจิตใจและอารมณที่ดี จะชวยใหบุคคลเกิดความสุข และความสงบ
ในการดําเนินชีวิต
3. ความสมบูรณดานสังคม และสิ่งแวดลอม หมายถึง การเปนคนที่ไดรับการยอมรับจาก
คนทั่ว ไป อัน เนื่อ งมาจาก การมีม นุษ ยสัม พัน ธอัน ดี มีค วามสามารถในการ ปรับ ตัว ยอมรับ
ความสามารถ และความสําคัญของผูอื่น ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่อยูรอบตัว ดังนั้น จึงเปนผูที่เห็นคุณคา
ของบุ ค คล และสิ่ ง แวดล อ ม และคิ ด ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มเหล า นั้ น คงคุ ณ ค า และ
ประโยชนอยูตอไป จะยอมใหเกิดความเสียหาย หรือมลภาวะตอสิ่งแวดลอมบ างก็เปนเพียงสวน
นอ ยที่สุด การมีค วามสมบูร ณดา นสัง คม และสิ่ง แวดลอ มจะชว ยใหบุค คลมีชีวิต ที่เ หมาะสม
กลมกลืน และเขากันไดดีกับสังคม และสิ่งแวดลอมของตน
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4. ความสมบูรณดานปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถที่จะจัดหา
สิ่งจําเปนตาง ๆ ที่จะชวยใหชีวิตดํารงอยูไดอยางดี ตามฐานะของตนเอง ตลอดจนสภาพของสัง คม
เศรษฐกิจ และยุค สมัย ปจจัย จําเปนเหลา นี้ ไดแก ปจจัย 4 สิ่ง อํา นวยความสะดวกสบายตา ง ๆ
การศึกษา การพักผอน ฯลฯ การมีปจจัยจําเปนในการดํารงชีวิตที่เพียงพอ ยอมชวยใหบุคคลมีความ
สะดวกสบาย ไมลําบากขัดสน และยอมนํามาซึ่งความสุขและความพึงพอใจในชีวิต73ดังแผนภูมิที่ 7
รางกาย สติปญญา

ปจจัยที่
จําเปน

คุณภาพชีวิต
ของบุคคล

จิตใจ
อารมณ

สังคม สิ่งแวดลอม
แผนภูมิที่ 7 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลที่ดี
ที่มา : นิศารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ, 2540), 81.
สถาบันเสริมสรางขี ดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ กลาวถึง องคประกอบของคุณภาพชีวิตไววา
จะตองครอบคลุม 4 ดาน ตอไปนี้
1. สุขภาวะทางกาย (Physical Well-being) ภาวการณรับรูและดํารงรักษาสุขภาพรางกาย
ใหมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข โดยมีการปฏิบัติ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพตาง ๆ เพื่อรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณไว
2. สุขภาวะทางอารมณ (Emotional Well-being) ภาวการณรับ รูข องสภาพอารมณ
ความรูสึกของตนเองและผูอื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณของตนเอง และผูอื่นไดอยา ง
เหมาะสมและสรางสรรค
73

2540), 81.

นิ ศ ารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ,

44
3. สุขภาวะทางสังคม (Social Well-being) ภาวการณรับรูเรื่องการมีสัมพันธภาพของตน
กับบุคคลอื่น ทั้งในกลุมเพื่อนผูรวมงานและตอสาธารณะชน
4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-being) ภาวการณรับรูของความรูสึก สุขสงบ
มีความพึงพอใจในการดํา รงชีวิตอยา งมีเปาหมาย เขา ใจธรรมชาติ และความเปนจริงของชีวิต
รวมทั้งการมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีมีความหมายสูงสุดในชีวิต74
สํานักงานสถิติแหงชาติ กลาวถึง องคประกอบที่สําคัญ ของคุณภาพชีวิตของคนไทย
รวมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํา คั ญ ในแต ละองคประกอบ พบวา คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยประกอบด ว ย
องคประกอบที่สําคัญ 6 องคประกอบ คือ
1. ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการของรัฐ เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่แสดงให
เห็นถึงการบริหารการจัดการในดานตาง ๆ ของรัฐเปนสวนใหญ ประกอบดวย ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 16
ตัวชี้วัด ไดแก 1) จํานวนผูมีสิทธิใ นโครงการ 30 บาทรัก ษาทุก โรค 2) จํานวนองคก ารบริหาร
สวนตํา บล 3) จํานวนบา นที่มีไ ฟฟา ใช 4) จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 5) จํานวนครูที่ส อน
ประถมศึกษา 6) จํานวนครูที่สอนมัธยมศึกษา 7) จํานวนครูที่สอนกอนประถมศึกษา 8) จํานวน
ที่ทํา การไปรษณีย 9) จํา นวนผูไ ดรับ เงิน กูก องทุนหมูบา น ฯ 10) จํา นวนเทศบาล 11) จํา นวน
สถานพยาบาล 12) จํานวนตํารวจ 13) จํานวนพยาบาล 14) จํานวนทันตแพทย 15) จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 16) จํานวนแพทย
2. ดานเศรษฐกิจและสั ง คม เป น องค ป ระกอบที่ สํา คั ญ รองลงมา ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ประกอบดวย ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด ไดแก 1) จํานวน
อินเตอรเน็ต / 100 ครัวเรือน 2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 3) จํานวน
คอมพิวเตอร /100 ครัวเรือนความหนาแนนของประชากร 4) จํานวนบานที่มีน้ําประปาใช 5) รายได
ครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 6) จํานวนธนาคารพาณิชย 7) จํานวนหมายเลขโทรศัพท
3. ดานการบริการและทรัพยากร เปนองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึง การบริการดานการ
ทองเที่ยว สินคาทองถิ่น และทรัพยากรปาไม ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1) จํานวนโรงแรม
2) พื้นที่ปาไม และ 3) จํานวนสุดยอดสินคา OTOP
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สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย , สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, อนุกรมระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน
(ม.ป.ท., 2547), 32.
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4. ดานลักษณะและความเปนอยูของครัว เรือ น เปน องคป ระกอบที่แ สดงใหเ ห็น ถึง
ศัก ยภาพของครัวเรือน ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) จํานวนปก ารศึก ษาเฉลี่ย ของสมาชิก ใน
ครัวเรือน 2) คะแนนมาตรฐานของความเปนอยู และ 3) ขนาดครัวเรือน
5. ดานการทํา งาน เปน องค ป ระกอบที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การทํา งานของประชากรที่
เกี่ยวเนื่องไปถึงรายได ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สาํ คัญของความยากจน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก
1) อัตราการมีงานทํา และ 2) รอยละของผูไมจน
6. ดานประสิ ท ธิ ภ าพของครั ว เรื อ นเป น องค ป ระกอบที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความ
มีประสิทธิภาพหรือความสามารถของครัวเรือนประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก 1) อัตราการมีงานทํา
ของครัวเรือน และ 2) คะแนนการครอบครองที่อยูอาศัย75
ณรงคศักดิ์ ตะละภัฎ กลาวถึง องคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตสําหรับบุคคลทั่วไป
วาองคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต 6 ดานหลัก คือ
1. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลซึ่ง มี
ผลตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึก
สุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได
การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูเรื่องการนอนหลับและพักผอน รวมทั้ง
การรับรูเรื่องการมีเพศสัมพันธ ซึ่งการรับรูเหลานี้มีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานจิตใจของตนเอง เชน
การรับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ
และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของตน และการรับรูถึ งความสามารถในการจัดการ
กับความเศรา หรือกังวล เปนตน
3. ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล (Level of Independences) คือ การรับรูถึงความ
เปนอิสระที่ไมตองพึ่ง พาผูอื่น การรับ รูถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับ รูถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวั นของตน การรับรูความสามารถในการทํางาน การรับรู
วาตนไมตองพึ่งพายาตาง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอื่น ๆ เปนตน
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สํานักงานสถิติแหง ชาติ , คุ ณภาพชีวิตคนไทยป 2550 (กรุง เทพฯ: สํานัก งานสถิติ
แหงชาติ, 2550), 11.
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4. ความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธของ
ตนเองกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรูวา
ตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย
5. ดานสิ่งแวดลอม(Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางมีอิสระ ไมถูก กัก ขัง มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิ ต
การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มี แหลง
ประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะ
ไดรับขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาวาง เปนตน
6. ดานความเชื่อสวนบุคคล (Spirituality Religion / Presonal Belives) คือ การรับ รู
เกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตนที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อดานจิตวิญญาณ
ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอ
การเอาชนะอุปสรรค เปนตน76
เฟอรแรนส (Ferrans)ไดวิเคราะหปจจัยขององคประกอบคุณภาพชีวิต สรุปองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตเปน 4 องคประกอบ คือ
1. ดานสุขภาพและหนาที่ (Health and Functioning) เกี่ ยวกั บ สถานภาพรา งกายและ
ความสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กิจวัตรประจําวัน และการแสดงออกทางบทบาทสังคม
ประกอบดวยสุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ การพึ่งตนเอง ทางดานรางกาย ความ
รับผิดชอบตอครอบครัว การบําเพ็ญประโยชนกิจกรรมในยามวาง ความสามารถในการเดินทาง
การสรางความสุขในวัยสูงอายุ และการมีอายุยืน
2. ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic) เปนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของบุคคล เพราะบุคคลตองอยูรวมกันในสังคม ตองการเพื่อนชวยแนะนําแนวทางแกไขปญหาซึ่ง
กันและกันตองการกําลังใจ การไดรับการเชื่อถือไววางใจ ตองการบานอยูอาศัยเปนหลั ก แหลง
มีงานทํา มีเงินใชในการดํารงชีวิตประกอบดวย มาตรฐานการดํารงชีวิต การพึ่งพาตนเอง การทํางาน
เพื่อนบาน สภาพการณของบานเมือง การไดรับการสนับสนุนทางจิตใจและการศึกษา
3. ดานจิตใจและวิญญาณ (Psychological/Spiritual) เปนสถานภาพของการรับ รูก าร
ตอบสนองทางอารมณ หรือทางวิญญาณตอสิ่งเรามากระทบในชีวิต ประกอบดวย ความพอใจใน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

76

2529), 7.

ณรงคศักดิ์ ตะละภัฎ , การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต , พิ ม พ ครั้ง ที่ 2 (กรุ งเทพฯ: ศิ วพร,

47
ชีวิต ความสุขทั่วไป ความพอใจในตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธา
ในศาสนาและรูปรางหนาตาของตน
4. ดานครอบครัว (Family) เปนสภาพของสั ม พั น ธภาพภายในครอบครั ว ของบุ ค คล
ประกอบดวย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขของสมาชิกในครอบครัว บุตร และคูสมรส 77
แคมปเบล (Campbell) กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 3 ประการ คือ
1. องคประกอบดานกายภาพ ไดแก ปจจัยทางมลภาวะ ความหนาแนนของประชากร
สภาพที่อยูอาศัย
2. องคประกอบดานสังคม ไดแก ปจจัยทางการศึกษา สุขภาพอนามัย ความมั่นคงของ
ครอบครัว
3. องคประกอบทางจิตวิทยา ไดแก ปจจัยดานความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวัง
และความคับของใจในชีวิต
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา องคประกอบของคุณภาพชีวิตเกี่ยวของกับดานสุขภาพ
ความรูสึกนึกคิดเกี่ย วกับ ตนเอง เพื่อน สถานที่อยูอาศัย เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมที่ตนอยูอาศัย
เปนตน78
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การวัดและการประเมินคุณภาพชีวิต
แมวาคุณภาพชีวิตเปนเรื่องของแตละบุคคล ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกัน มีความคุนเคย
มี ค วามรู สึ ก นึ ก คิ ด และมี ก ารให ค า ของสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ ไ ม เ หมื อ นกั น ความพยายามที่ จ ะกํา หนด
มาตรฐานและวัดคุณภาพชีวิตนับเปนความสํา คัญเพื่อการเปรียบเทียบ เพื่อกําหนดทิศทางปฏิบัติ
ใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย กิ่งแกว ปาจรีย ไดสรุปแนวทางการวัดคุณภาพ
ชีวิต ดังนี้
1. วัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจในชี วิตเปนปจจัยหนึ่งเดียวที่จะบงบอกถึงคุณภาพ
ชีวิต กลาวคือ เมื่อใดก็ตามมีความพอใจสิ่งที่มีอยูหรือสิ่งที่เปนอยูไมวาจะอยูในสภาพใดก็จะกลาว
ไดวามีระดับคุณภาพ ถึงแมจะมีภาพลักษณที่นาจะเปนทุกขเวทนาในสายตาผูอื่น เชน มีความพิการ
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C.E. Ferrans, “Psychometric Assessment of Quality of Life Index,” Research in Nursing
and Health 15 (1992): 30-33.
78
A. Campbell, “Subjective Measures of Well-being,” American Psychologist 31, 2 (May
1976): 122.
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ตาบอด หูหนวก เปนอัมพาต เปนตน แตก็ไมไดหมายความวาบุคคลนั้น ๆ จะไมสามารถมีความสุข
หรือมีความพึงพอใจในวิถีชีวิตของตนเองตลอดไป
2. การวัดมโนทั ศ น หรือ อัตมโนทัศ นเป นภาพที่บุค คลมองเห็น ความเปน ตัว ตนใน
ชวงเวลาหนึ่งเป นความเชื่ อ และความรู สึ ก เกี่ ย วกั บ ตนเองและมี ผ ลต อ พฤติก รรมที่ บุคคลนั้น ๆ
แสดงออกหลังจากเกิดวิกฤตการณในชีวิต เชน ความเจ็บปวย ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทําใหเกิด
ความซึมเศรา การสูญเสียความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น ทําใหเขาเหลานั้น
สูญเสีย อัตมโนทัศ นที่ดีเ กี่ย วกับ ตนเอง การยอมรับ นับ ถือ ในตนเอง ความเชื่อ มั่นในการสรา ง
สัมพันธภาพกับผูอื่น การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตที่จะดํารงอยู
ตอไป ดังนั้นเปาหมายการรักษาควรคํานึงถึงการฟนฟูสภาพจิตใจในแงดังกลาว การวัดอัตมโนทัศน
จะเปนสวนชวยประเมินและติดตามการรักษาไดดี
3. การวัดสุขภาพและความสามารถทางกาย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาสุขภาพที่ดีเปน
สวนสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิต การที่คนเรามีสุขภาพดีรวมกับการดํารงความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน ทํา ใหแตล ะบุค คลสามารถอยูรวมกับ บุค คลอื่น ๆในสัง คมไดดี การวัด วิธีนี้
มักไดรับการนํามาใชรวมกับสองวิธีแรก การวัดอาจทําได โดยการใชแบบสอบถามหรือการตรวจ
โดยตรงก็ได หัวขอที่เกี่ยวของและมักไดรับความสนใจ ไดแก สุขภาพรางกายโดยทั่วไป การมี
หรือไมมีภาวะแทรกซอน ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการ
เคลื่อนที่ โดยการใชเกณฑในการวัดตาง ๆ อยางไรก็ตามการวัดระดับความสามารถนี้มักจะกระทํา
ควบคูไปกับการวัดความพึงพอใจในชีวิต เพื่อหาขอสรุปวาความสามารถสวนใดมีสวนตอความ
พึงพอใจมากนอยเพียงใด ในการรักษาควรจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
4. การวัดปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ในทางสังคมวิทยา พบวา ปจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจมีความสําคัญเกี่ยวโยงกับคุณภาพชีวิต โดยเกี่ยวกับสุขภาพจิต ความรูสึกวามั่นคงในชีวิต
และความตระหนักในคุณคาของตนเอง ทํานองเดียวกับการวัดความสามารถทางกาย การวัดปจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมักจะตองวัดทั้งทางวัตถุวิสัยและจิตพิสัย กลาวคือ การวัดเพียงรูปแบบ
และระดับการดํารงตนในสังคมเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ จะตองรวมกับความพึงพอใจ79
การประเมินคุณภาพชีวิต มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับแนวคิดและวัตถุประสงคของการ
วิจัย ซึ่งไดมีผูศึกษาและประเมินคุณภาพชีวิตไวหลายแนวทางดังนี้
ยูเนสโก (UNESCO) กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตไว 2 ประการ คือ
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กิ่งแกว ปาจรีย, “คุณภาพชีวิต,” สารศิริราช 38, 3 (มีนาคม 2540):8.
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1. ดานวัตถุพิสัย (Objective Indicators) คือ สิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนตัวชี้วัดของสังคม
โดยรวม วัดไดโดยอาศัยขอมูลดานรูปธรรมที่มองเห็นได นับได วัดได ไดแก ขอมูลดานเศรษฐกิจ
สัง คม และสิ่งแวดล อม เชน อัตราการวา งงาน อัตราการเกิ ดอาชญากรรม ความหนาแนนของ
ประชากร รายไดประชาชาติ อัตราการฆาตัวตาย เปนตน
2. ดานจิตวิสัย (Subjective Measures) คือ การที่บุคคลนั้นบอกเลาถึงการรับรูความรูสึก
และการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ รอบตัว เปนการประเมินขอ มูลดานจิตวิทยาซึ่งอาจทําให
โดยการสอบถามความรูสึกและเจตคติตอประสบการณของบุคคลเกี่ยวกับ ชีวิตการรับรูตอ สภาพ
ความเปนอยู การดํารงชีวิต รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต80
สป ท เซอร (Spitzer) กล า วถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ว า ควร
ประกอบ ดวยลักษณะ 10 ประการดังนี้
1. ขอความสั้น เขาใจงาย และนําไปใชสะดวก
2. กวางขวาง ครอบคลุ ม องค ป ระกอบของชี วิ ต แต ล ะด า น จํา นวนข อ ความควรมี
รายละเอียดมากพอที่จะครอบคลุมองคประกอบในแตละดาน
3. เนื้อหาสองคลองกันกับกลุมประชากรที่ศึ กษา เชน ในการประเมินคุณภาพชีวิต ของ
คนไทยควรจะสอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรมของสังคมไทย
4. ควรเปนปริมาณ เชน ขอมูลที่ใชรวบรวมสามารถใหคะแนนเปนตัวเลข
5. สามารถใชในหลายสถานการณดวยข อจํากั ดที่นอยที่สุดเกี่ยวกับป จจัยทางดานอายุ
เพศ อาชีพ และชนิดของโรคเรื้อรัง
6. ไดตรวจสอบความเชื่อถือกอนนําไปใช
7. เปนที่ยอมรับในการวัด โดยเฉพาะผูชํานาญทางคลินิก
8. มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงในภาวะสุขภาพของผูถูกวัด
9. แสดงใหเห็นถึงความแตกตางอยางเดนชัด ในกลุม ผูถูกวัดที่มี ระดับคุณภาพชีวิตที่
แตกตางกัน
10. มีเหตุผลดี81
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UNESCO, Quality of Life : An Orientation to Population Education (New York:
UNESCO, 1981), 312.
81
W. Spitzer “Measuring the Quality of Life of Cancer Patient : A Concise
Quality of Life-Index for Use by Physican,” Journal of Chronic Disease 34, 2 (May
1981): 585-589.
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เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQO–BREF) ประกอบดวยขอ
คําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (Perceived Objective) และอัตวิสัย (Self – Report Subjective)
เกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน คือ
1. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลซึ่งมีผล
ตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูส ภาพความสมบูรณแข็งแรงของรา งกาย การรับ รูถึงความรูสึก
สุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได
การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูเรื่องการนอนหลับและพักผอน รวมทั้ง
การรับรูเรื่องการมีเพศสัมพันธ ซึ่งการรับรูเหลานี้มีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความ
เปนอิสระที่ไมตองพึ่ง พาผูอื่น การรับ รูถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับ รูถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรู
วาตนไมตองพึ่งพายาตาง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอื่น ๆ เปนตน
2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานจิตใจของตนเอง เชน
การรับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรั บรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ
และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของตน และการรับรูถึงความสามารถในการจัดการ
กับความเศรา หรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตน ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การ
รับรูถึงความเชื่อดานจิตวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผล
ในทางที่ดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน
3. ความสัมพันธท างสั ม พั น ธ ท างสั ง คม (Social Relationships) คื อ การรั บ รู เ รื่ อ ง
ความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม
การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรูเรื่องอารมณทางเพศ
หรือการมีเพศสัมพันธ
4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางมีอิสระไมถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมีความมั่นคงใน
ชีวิต การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก
มีแหลง ประโยชนดา นการเงิน สถานบริก ารทางสุข ภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมี
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โอกาสที่จะไดรับขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวา ตนไดมีกิจ กรรมสันทนาการและมี
กิจกรรมในเวลาวาง เปนตน82
สรุปไดวา คุณภาพชีวิตตองพิจารณาหลาย ๆ แงมุม ไม ว า จะเป น ทางด า นวั ต ถุ พิ สั ย
จิตวิสัย ซึ่งอาจวัดเปนปริมาณหรือวัดเปนบรรยาย ดังนั้นในการเลือกเครื่องมือเพื่อใชวัด คุณภาพ
ชีวิตตองพิจารณาถึงความเหมาะสมวาจุดประสงคของการวิจัยคืออะไร ตองการอะไรจากการประเมิน
โดยตองคํานึงถึงความแตกตา งกันในแตล ะบุคคล ตองตรวจสอบความเชื่อถือไดกอนนํา ไปใช
สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําแนวคิดการวัดและประเมินคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของ
องคการอนามัยโลกมาประยุก ตใ ชใ นประเมิน คุณ ภาพชีวิต ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
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แนวคิดเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาระดั บสูงที่มีความสําคัญตอสังคม ประเทศชาติ
เพราะเป น แหล ง วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้นสูงในสาขาตาง ๆ ที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ
ภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป คือ การสอนวิชาการและวิชาชีพ หรืออาจเรียกวา
การผลิตบุคลากร การวิจัยเพื่อคนควา หาความรู การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม83 สําหรับประเทศไทย การผลิตบุคลากรออกไปประกอบอาชีพ ตา ง ๆ เพื่อชว ย
พัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงเปนภารกิจหลักและเปนภารกิจที่สําคัญ
ที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา เปน กระบวนการที่ มีค วามสลับ ซับ ซอ นที่ตอ งมีค วามพรอ มทั้งฝาย
สถาบันและฝายนิสิตนักศึกษา ถาฝายใดฝายหนึ่งมีปญหาหรือขาดความพรอม การเรียนการสอน
หรือการผลิตบัณฑิตก็ยอมไดผลไมเต็มที่84
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาระดับสูง ซึ่งมีเนื้อหาสาระและมีความยุงยาก
ซับซอน นิสิตจึงตองใชทั้งสติปญญา รางกาย กําลังใจและสมาธิใ นการศึก ษาเลาเรียน นิสิตที่มี
ปญหาดานในดานหนึ่ง เชน ปญหาการปรับตัวเขากับเพื่อนหรือการปรับตัวเขากับระบบการเรียน
82

องคการอนามัย โลก, แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อ า งถึ ง ใน สุ วั ฒ น
มหัตนิรันดรกุล, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26
ตัวชี้วัด (เชียงใหม:โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 31.
83
สํา เนาว ขจรศิ ล ป , มิ ติ ใ หม กิ จ การนั ก ศึ ก ษา (กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษมบั ณ ฑิ ต , 2542), 14.
84
เรื่ อ งเดี ย วกั น , 16.
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การสอน นิสิตก็ยอมขาดสมาธิใ นการศึก ษา กอใหเกิดปญหาในดา นการศึก ษา ทํา ใหนิสิตสอบ
ไมผา นบางวิชา หรือมีคะแนนเฉลี่ย สะสมต่ํา จึง มีความจําเปนที่ส ถาบันอุดมศึก ษาตองจัดใหมี
หนวยงานหนวยหนึ่ง คือ ฝายกิจการนิสิตมีหนาที่จดั บริการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ เพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมในการศึกษาเลาเรียน นอกจากนั้น ฝายกิจการนิสิตยังมีหนาที่อีกประการหนึ่ง คื อการชวย
พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต เพื่อใหนิสิตเปนผูที่ มีค วามสมบูรณ ทั้ง ทางดา นวิช าการและวิช าชีพ
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ เพื่อใหเปนไปตามหลักการอุดมศึกษาและสอดคลอง
กับปรัชญา หรือ ปณิธานของสถาบันอุดมศึกษา85
กิจการนิสิตหรือกิจการนักศึกษาในความหมายเดิมนั้นใชคําวา “งานบุคลากรนักศึกษา”
(Student Personnel Work) ซึ่งเปนงานลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของระบบอุดมศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นักการศึกษาหลายทานไดใหคําจํากัดความของงานกิจการนิสิต ดังนี้
โฮบ (Hopke) กลาวถึงงานบุคลากรนักศึกษาวา เปนโปรแกรมของมหาวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัยที่จะชวยนักศึกษาทั้งเปนรายบุคคลหรือกลุม ใหมีสวนรวมในชุมชนทางวิชาการอยางเต็มที่
โดยจัดสถานการณตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ ความเจริญงอกงามของนักศึกษาในดาน สติ
ปญหา สังคม และรางกาย เพื่อใหนัก ศึก ษา ประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของตนและ
สังคม86
กูด (Good) กลาวถึงงานบุคลากรนักศึกษาวา คือบริการที่มีลักษณะเปนการให คําปรึกษา
ซึ่งจัดใหแกนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุม ซึ่งรวมถึงสวัสดิการของนักศึกษาทั้งหมด เชน การให
คํา ปรึก ษาดา นการศึก ษาและอาชีพ การจัด อาจารยที่ป รึก ษากิจ กรรมนั ก ศึก ษา การจัด บริก าร
จัดหางาน และบริการหอพักใหนักศึกษา87
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สํา เนาว ขจรศิ ล ป , มิ ติ ใ หม กิ จ การนั ก ศึ ก ษา (กรุ ง เทพฯ:โรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษมบั ณ ฑิ ต , 2542), 20.
86
W.E. Hopke, Dictionary of Personnel and Guidance Terms (Chicago: J.G. Ferguson,
1968), 298.
87
C. V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book Company,
1973).
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มิลเลอรและวินสตัน (Miller and Winston) ใหคําจํากัดความวา คือหนวยงานหรือ
องคกรดานบริการในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบนักศึกษานอกชั้นเรียนและบางกรณี
ก็รับผิดชอบนักศึกษาในชั้นเรียนดวย88
สําเนา ขจรศิลป ใหความหมายของงานบริการสวัสดิการวาเปนงานที่บริการนักศึกษา
และชวยพัฒนานักศึกษา ดานวิชาชีพ สติปญญา รางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และเนนบทบาทงาน
บริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีสวนชวยนักศึกษาไว 2 ประการ คือ
1. ชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา ชวยขจัดปญหาและอุปสรรคของการเรียน
เชน การจัดที่พักอาศัย การจัดหาทุนการศึกษา การจัดบริก ารดานสุขภาพอนามัย ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
2. ชวยใหนักศึกษาในการพัฒนาความเปนคนโดยสมบูรณ เชน ในดานความเปนผูใหญ
ความเปน ผูนํา การทํา งานรว มกั บ บุค คลอื่น สง เสริม พลานามัย ปลูก ฝง คุณ ธรรมและพัฒ นา
บุคลิกภาพของนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษา และเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณทั้งทางดานสติปญญา
รางกายและจิตใจ เพื่อจะเปนผูที่มีประโยชนตอประเทศชาติตอไป 89

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

วัตถุประสงคของงานกิจการนิสิต
วัตถุประสงคของสถาบันหรือองคการใดองคการหนึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ผูเกี่ยวของหรือผูที่
ปฏิบัติงานอยูในสถาบัน หรือองคการนั้น ๆ จะตองทราบและทํา ความเข า ใจให ชั ด เจน เพื่ อ ให
สามารถดําเนินกิจกรรมของสถาบัน หรือองคการนั้น ใหส อดคลอ งกับ วัต ถุป ระสงคข องสถาบัน
หรือองคการนั้น นอกจากนั้น การทราบถึงวัตถุประสงค ยังมีความสําคัญกับการประเมินผลงานของ
สถาบันหรือองคการนั้นดวย ทั้งนี้เพราะการประเมินผลงานของสถาบัน หรือองคการใดองคการ
หนึ่งนั้น มีความจําเปนที่ผูประเมินจะตองทราบวัตถุประสงคของสถาบัน หรือองคการนั้นอยาง
ชัดเจนเพื่อจะไดประเมินดูวา สถาบันหรือองคการนั้นไดดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค
หรือไม และไดผลหรือมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด90
เบอรดี (Birdie) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของกิจการนักศึกษาไวดังนี้
88

T. K. Miller and Winston, Jr. R.B., Administration and Leadership in Student
Affairs :Actualizing Student Development in Higher Education(n.p.,1991).
89
สํา เนาว ขจรศิ ล ป , มิ ติ ใ หม กิ จ การนั ก ศึ ก ษา(กรุ ง เทพฯ:โรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษมบั ณ ฑิ ต , 2542), 37.
90
เรื่ อ งเดี ย วกั น , 44.
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1. เพื่อสรางความเป น มนุ ษ ย ที่ ดี ส มบู ร ณ ใ นกระบวนการอุ ด มศึ ก ษา โดยช ว ยสร า ง
ลักษณะนิสัย ความประพฤติ และการปฏิบัติที่ดีทั้งตอตนเองหรือตอผูอื่นใหแกนักศึกษา
2. เพื่อชวยใหกระบวนการอุดมศึกษา ไดพิจารณาถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดย
ชวยใหนักศึกษาแตละคน คนหาความตองการที่แทจริงของตนเอง และตัดสินใจเลือกโปรแกรม
การศึกษา และแนวทางการดําเนินชีวิตอยางฉลาด
3. เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสังคมของสถาบันอุดมศึกษา และสําเร็จ
ออกไปเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
4. เพื่อเสริม สรางบรรยากาศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให เ อื้ อ ต อ การเรี ย นการสอน
ตลอดจนชวยเสริมสราง และสงเสริมความสนใจในการศึกษา และลักษณะนิสัยในการไขวควาหา
ความรู ขณะที่เปนนักศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชทรัพยากร
ตาง ๆของสถาบันอุดมศึกษาและของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. เพื่อเสริ ม สร า งประสบการณ ที่ ดี มี ค วามพอใจ และมี คุ ณ ค า ให กั บ นั ก ศึ ก ษาใน
การศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา91
เฮอรรอน (Herron) กลาวถึงวัตถุประสงคของกิจการนักศึกษา ทั้งวัตถุประสงค โดยทั่วไป
วัตถุประสงคในแงการพัฒนานักศึกษา และวัตถุประสงคในแงการบริหารกิจการนักศึกษา ดังนี้
1. เพื่อกระตุนนักศึกษาใหเกิดบูรณาการการเรียนรู ทั้งในระบบการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนบุคคลที่สมบูรณ
2. เพื่อเสริมสรางประสบการณที่มีคุณค าแก นัก ศึก ษาทุ ก คน โดยจัดทํา เปนโครงการ
พัฒนานักศึกษา กระตุนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งใหความเอาใจใสเปน
พิเศษแกนักศึกษาที่มีปญหา
3. เพื่อสงเสริมให เกิ ดความสัม พั นธ อั น ดี ร ะหว า งอาจารย ผูบ ริห ารระดั บ ตา ง ๆ และ
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการสื่อสารความเขาใจและการตัดสินใจที่ดีตอไป
4. เพื่อสงเสริมบรรยากาศ ซึ่งทําใหนักศึกษาแตละคนมีโอกาสเทาเที ยมกัน ในการที่จะ
ไดรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5. เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศ ซึ่งชวยใหนักศึกษารูจักตนเอง และเสริมสรางแนวทาง
ใหนักศึกษาไดแสดงออกซึ่งความเปนเอกัตบุคคล
6. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่ทาทายใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได 92
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R.F. Birdie, “Student Personnel Work : Definition and Redefinition,” Journal of
College Student Personnel 7 (1966): 131-136.
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บารและคีติง (Barr and Keating) ไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของกิจการนักศึกษาไวดังนี้
1. เพื่อจัดบริการสําคัญของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให แ ก นั ก ศึ ก ษาบริ ก ารที่ สํา คั ญ มี ห ลาย
บริการ เชน ทุนการศึกษา หอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล และการใหคําปรึกษา เปนตน
2. เพื่อสอนทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตใหนัก ศึ ก ษา ซึ่งความรูห ลายอยา งสามารถ
สอนไดผลดีในชั้นเรียน แตทักษะที่สําคัญอีกหลายอยาง เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การฝกความ
เปนผูนํา และการติดตอประสานงานตลอดจนการปรับตัวเขากับสังคม เปนตน ซึ่งนักศึกษาจะเกิด
การเรียนรูและเกิดทักษะตาง ๆ ไดดี โดยการทํากิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ เชน กิจกรรมดาน
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และบําเพ็ญประโยชน เปนตน
3. เพื่อชวยใหนักศึกษา สามารถผสมผสานความรูที่ไดทั้ง ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
โดยฝายกิ จการนักศึกษาพยายามจัดหาอาจารยผูสอนในภาควิชาตาง ๆ ที่มีความรูความชํานาญใน
กิจกรรมนักศึกษามาทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมนักศึก ษา นอกจากนั้น การจัด
กิจกรรมในหอพักนักศึกษา เพื่อสงเสริมดานวิชาการและดานสังคมของนักศึกษา ยังเปนการชวยให
นักศึกษาสามารถผสมผสานความรูที่เกิดขึ้นทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกนักศึกษา93
ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกําหนดหลักการปฏิบัติและกําหนดวัตถุประสงคของกิจการนิสิต
ไว 7 ประการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรมแกนิสิตนักศึกษา
2. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูนิสิตนักศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในดานวิชาการและประสบการณ วิชาชีพแก
นิสิตนักศึกษา
4. เพื่อปลูกฝงและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณอันดี
งามของประเทศชาติ
5. เพื่อสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
6. เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนรวมกัน
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O. R. Herron, New Dimensions in Student Personnel Administration (Scranton:
n.p. , 1970), 47.
93
M. J. Barr, and L.A. Keating, Developing Effective Student Service Program :
Systematic Approaches for Practioners (San Francisco: Jossey Bass Inc Publishers, 1985), 31.
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7. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน94
สําเนาว ขจรศิลป กลาวถึงวัตถุประสงคของงานกิจการนิสิตและสวัสดิการ ดังตอไปนี้
1. เพื่อดําเนินกิจกรรมที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เชน การปฐมนิเทศนักศึกษา การ
ดําเนินงานเกี่ยวกับวินัยนัก ศึกษา การดําเนินงานเกี่ย วกับ กิจกรรมนัก ศึกษา เปนตน ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนตองจัดดําเนินการ
2. เพื่อชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลาเรียนโดยการจัดบริการที่สําคัญ เชน
บริการอาหาร บริการแนะแนว บริ การอนามัย ทุนการศึกษาและบริการจัดหางาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อ
ชวยลดหรือขจัดปญหาตาง ๆ ใหแกนักศึกษา
3. เพื่อชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งในดานสติปญญา สังคม อารมณ
เอกลักษณ รางกายและจิตใจ ตลอดจนการฝกนักศึกษาใหมีลักษณะผูนําและเปนพลเมืองที่ดี
4. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษา ใหเอื้อตอการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา
5. เพื่อชวยสถาบันอุดมศึกษาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม95
จากวัตถุประสงคของงานดานกิจการนิสิตและสวัส ดิก ารที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา
งานกิจการนิสิตมีวัตถุประสงคที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาผลิตนิสิตนักศึกษาให
เปนคนที่สมบูรณทั้งทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจอันจะสงผลใหนักศึกษาได
เปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม มีความรูความสามารถ ชวยเหลือตนเองและสังคมได

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ขอบขายการดําเนินงานกิจการนิสิต
ขอบขายการดําเนินงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยทั่วไปมักถูกกําหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
เนื่องจากวัตถุประสงคของกิจการนิสิตไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตลอดจนทัศนะที่แตกตางกัน
ของนักการอุดมศึกษา จึงทําใหขอบขายการดําเนินงานกิจการนิสิตตามทัศนะของนักการอุดมศึกษา
แตกตางกันอยูบางซึ่งมีดังนี้
โคลแธร (Clotheir) กลาววา ขอบขายการดําเนินงานของฝายกิจการนักศึกษานั้นอาจมี
ความแตกตางกันบาง มีมากบางนอยบางขึ้นอยูกับสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงซึ่งโดยทั่วไป ดังนี้
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ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท จํากัด, 2541), 2.
95
สํา เนาว ขจรศิ ล ป , มิ ติ ใ หม กิ จ การนั ก ศึ ก ษา(กรุ ง เทพฯ:โรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษมบั ณ ฑิ ต , 2542), 56-58.
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1. การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา
2. การใหความรวมมือกับฝา ยวิช าการ เพื่อคัดเลือกอาจารย ทั้งนี้เพื่อให ไ ดอ าจารย ที่
สามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาได
3. การจัดปฐมนิเทศใหนักศึกษาใหม
4. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5. บริการใหคําปรึกษา ปญหาดานสวนตัวและสังคม
6. การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา
7. บริการหอพักและอาหาร
8. การจัดทุนการศึกษา
9. การนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
10. บริการอนามัย
11. บริการทางดานสุขภาพจิต
12. การจัดทําระเบียนนักศึกษา
13. การทําการวิจัยนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษา
14. บริการจัดหางาน96
สําเนาว ขจรศิลป ไดสรุปวาลักษณะของกิจการนักศึกษา (Student’s Affairs) มีลักษณะ
งาน 2 งาน ดังนี้
1. กิจกรรมนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา มีอาจารยเปนที่ปรึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูคอยดูแลและรับผิดชอบ เชน
1.1 องคการบริหารนักศึกษา เชน สโมสร สภา ชมรม และกลุมตาง ๆ
1.2 กิจกรรมตาง ๆ เชน การกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
บําเพ็ญประโยชน อาสาพัฒนาชนบท นักศึกษาสัมพันธ วิชาการ ฯลฯ
2. การบริการนัก ศึก ษา เปนบริก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให แ ก
นักศึกษาเพื่อสรางความพรอมและสภาวการณที่ดีเพื่อใหนกั ศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง เชน
2.1 การบริการหอพักและที่อยูอาศัยและเพื่อทบทวนตํารา สะอาด ปลอดภัย มีวินัย
ฝกการอยูรวมกับผูอื่น การมีสวนรวมในการดําเนินกิจการหอพัก
2.2 ใหบริการทางดานสุขภาพอนามัยนักศึกษา
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R. C. Clotheir, “College Personnel Principles and Functions,” The Personnel
Journal 10 (1931): 227.
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2.3 ใหบริการทางดานใหคําปรึกษาแนะแนวการครองชีพและการศึกษา
2.4 ใหบริการแนะแนว อาชีพ และจัดหางานใหนักศึกษา
2.5 ใหบริการทางดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา
2.6 จัดฝกอบรมใหนักศึกษาเปนคนมีวินัย97
โดยลักษณะของกิจการนักศึกษา (Student’s Affairs) สามารถแสดงได ดังแผนภูมิ
ที่ 8 ดังนี้
กิจการนักศึกษา
(Student’s Affairs)

กิจกรรมนักศึกษา
(Student’s Activities)

บริการนักศึกษา
(Student’s Services)

แผนภูมิที่ 8 ลักษณะงานกิจการนิสิต/นักศึกษา
ที่มา : สําเนาว ขจรศิลป, มิติใหมกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
2542), 36.
สําหรับประเทศไทยนั้นการกําหนดขอบข ายการดําเนินงานกิจการนิสิตของสถาบั น
อุดมศึ ก ษาแตล ะแหง อาจมี ความแตกตา งกั นไป ขึ้ นอยู กั บ ป จจัย หลายประการ เช น สัง กั ดของ
สถาบั นขนาด และวัตถุป ระสงคข องสถาบั น เป นตน ขอบข า ยการดําเนินงานกิ จการนิสิตของ
สถาบันขนาดใหญ อันไดแก มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทยควรมีดังตอไปนี้
1. การสรรหา การคัดเลือกและการรับสมัครนักศึกษา (Admissions)
2. การจัดปฐมนิเทศใหนักศึกษาใหม (Orientation)
3. ระเบียนนักศึกษา (Student Records)
4. บริการหอพักและอาหาร (Housing and Food Services)
97
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59
5. บริการอนามัย (Health Services)
6. กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities)
7. บริการสอนซอมเสริม (Remedial Services)
8. ทุนการศึกษา (Financial Aids)
9. บริการแนะแนว (Guidance Services)
10. บริการจัดหางาน (Placement Services)
11. วินัยนักศึกษา (Student Discipline)
12. โปรแกรมเพื่อชวยพัฒนานักศึกษา (Programs of Student Development)
13. การวิจัยและการประเมิน (Research and Evaluation in Student Affairs)
14. ศิษยเกาสัมพันธ (Alumni Relations)
15. บริการนักศึกษาตางชาติ (Services for Foreign Students)98
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาขอบขายการดําเนินงานกิจการนักศึกษานั้นครอบคลุม
ถึงงานตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอความคงอยูและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาและเกี่ยวของกับ
ชีวิตนักศึกษา ทั้งในดานความเปนอยู ความพรอมในการศึกษาเลาเรียน ตลอดจนความเจริญงอกงาม
ในทุกดาน
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มาตรฐานกิจการนิสิตและสวัสดิการ
ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหงานกิจการนิสิตและสวัสดิการเปนงานสวนหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษามีความเกี่ยวของโดยตรงทั้งทางดานปจจัยที่จําเปนและดานกระบวนการในการ
ผลิตบัณฑิต ในดานปจจัยที่จําเปนในการผลิตบัณฑิตนั้น งานกิจการนิสิตและสวัสดิการเปนงานที่
ชวยใหนิสิตนักศึกษาซึ่งเปนวัตถุดิบหรือปจจัยในการผลิตบัณฑิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน
โดยจัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยแกปญหาหรือลดปญหาของนิสิตนักศึกษาในดานกระบวนการในการ
ผลิตบัณฑิต งานกิจการนิสิตและสวัสดิการเปนสวนหนึ่งในการผลิตบั ณฑิต เพราะงานกิจการนิสิต
และสวัสดิการเปนงานที่ชวยพัฒนานักศึกษาใหเปน บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยการจัดฝกอบรมนิสิต
นักศึกษา การใหคําปรึกษา การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูภายนอกชั้นเรียน
โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึก ษาใหเอื้อตอการศึก ษา
และการพัฒนานักศึกษา ดังนั้น ในการกําหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึก ษาจึง มีความจําเปน
ตองกําหนดมาตรฐานดานกิจการนิสิตนักศึกษาดวย ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานที่มี
98
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หนาที่กํากับดูแลและรักษามาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานหลักของงาน
กิจการนักศึกษา โดยแยกเปนหัวขอดังนี้
1. วัตถุประสงค สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดวัตถุประสงคของฝายกิจการนักศึกษาให
ชัดเจนและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน นอกจากนั้นงานทุกงานในฝายกิจการนักศึกษาตอง
กําหนดวัตถุประสงคของแตละงานใหชัดเจนและสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูหรือทฤษฎีการ
พัฒนามนุษย
2. ภารกิจ ภารกิจหลักของฝายกิจการนักศึกษาประกอบดวย
2.1 จัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน ในการ
จัดการบริการเพื่อใหบริการนักศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงการใหการบริการแกนักศึกษา
พิการดวย
2.2 สงเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในดานตาง ๆ เชน การประเมินตนเอง การเลือก
อาชีพการพัฒนาดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรม จริยธรรม
2.3 ศึกษาสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาและ
การพัฒนานักศึกษา
2.4 ดําเนินกิจการที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
3. การบริหาร การจั ด องค ก าร ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาต อ งจั ด สายการบั ง คั บ บั ญ ชาใน
องคการกิจการนักศึกษาและในแตละงานใหชัดเจน งานแตละงานตองกําหนดนโยบาย วิธีการ
ดําเนินงานและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรแตละตําแหนงไวอยางชัดเจน
3.1 บุคลากร
3.1.1 ผูบริหารสูงสุดฝายกิ จ การนั ก ศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ ง แต ง ตั้ ง
ผูรับผิดชอบงานฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งตองมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหปญหาและความตองการของนักศึกษา ตลอดจนปญหาการดําเนินงานของฝายกิจการนักศึกษา
ไดรับการแกไขจากที่ป ระชุม ผูบริหารระดับ สูง ของสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารสูงสุดฝายกิจการ
นักศึกษาตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานและมีประสบการณในดานงานกิจการ
นักศึกษาและตองจัดกระบวนการบริหารภายใจฝายกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เชน การ
วางแผน การจัด องคก าร การบริห ารงานบุค คล การดํา เนิน งาน การสั่ง การ การรายงาน การ
ประสานงานและการงบประมาณ
3.1.2 ผูบริหารระดับกลางและผูปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับฝายหรือระดับงานตอง
เป น ผู ที่ ทํา งานประจํา เต็ ม เวลาและเป น ผู มี ค วามรู มี ป ระสบการณ ใ นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบและ มี
ความสามารถในการบริหารงาน หนวยงานทุกฝายหรือทุกงานตองมีบุคลากรเพีย งพอกับ ปริม าณ
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งาน บุคลากรตองมีความรูและสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน บุคลากรที่
ปฏิ บั ติ ง านด า นวิ ช าชี พ เช น แพทย ทั น ตแพทย พยาบาล และนั ก แนะแนว ต อ งเป น ผู ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรภายนอกฝายกิจการนักศึกษาที่มาชวยทํางาน
ใหฝายกิจการนักศึกษา เชน อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา
นั้นฝายกิจการนักศึกษา ตองจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหอาจารยที่ปรึกษามีความรูและทั กษะ
ในการทํางานและสามารถชวยเหลือนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารกิจการนัก ศึก ษา
ทุกระดับตองจัดการบริหารงานบุคคลในฝายกิจการนักศึกษา ตั้งแตการวางแผน การสรรหาและการ
คัดเลือก การพัฒนา การบํารุงรักษาและการใหพนจากหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
4. สิ่งอํานวยความสะดวก ทุกฝายหรือทุกงานตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ใน
การปฏิบัติง าน เชน หองทํา งาน หองประชุม สถานที่ติดตอ ตูเก็บเอกสาร เครื่องคอมพิว เตอร
โทรศัพทและเครื่องใชสํานักงานที่จําเปนเพื่อใหบุคลกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. งบประมาณ ฝายกิจการนักศึกษาตองมีงบประมาณประจําปเพื่อเปนคาใชจายที่มีความ
จําเปน เชน คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางของบุคลากร คาสมาชิกองคกรวิชาชีพ
สิ่งตีพิมพที่จําเปน และคาจัดซื้อหรือซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน นอกจากนั้น แตละฝาย
หรืองานยังมีความจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน เชน งานอนามัยตองมีคาใชจายที่
เกี่ยวกับเวชกัณฑ งานหอพักนักศึกษาตองมีคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุหอพักและคาสาธารณูปโภค
เปนตน ซึ่งแตละฝายหรือแตละงานตองจัดทํางบประมาณประจําปใหเพียงพอแกการดําเนินงาน
6. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดใหความ
คุม ครองศัก ดิ์ศ รีค วามเปน มนุษ ย สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลอยา งมาก เนื่อ งจากงานกิจ การ
นักศึกษาหลายงาน เชน งานอนามัย งานหอพักนักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา เปนงานที่ตองมี
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย บุคลากรฝายกิจการนักศึกษา จึงตองศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวของและปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎหมาย
7. ความสัมพันธระหวางหนวยงานและชุมชน เนื่องจากงานกิจการนักศึกษาเปนงานที่
ตองการใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกวิทยาเขต
ตลอดจนชุมชนตาง ๆ จึงมีความจําเปนที่ ผูบ ริห ารฝา ยกิจการนัก ศึก ษาทุก ระดับ และทุก ฝายหรือ
ทุกงานตองรักษาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต ตลอดจน
ชุมชนตาง ๆ
8. จรรยาบรรณงานกิจการนักศึกษาบางงาน เชน งานอนามัยและงานแนะแนว ซึ่งเปน
วิชาชีพที่มีจรรยาบรรณเปนขอกําหนดใหผูป ระกอบวิช าชีพ ตองปฏิบัติอยูแลว เชน จรรยาบรรณ
แพทย จรรยาบรรณของนักแนะแนว เปนตน สําหรับงานกิจการนักศึกษาอีกหลายงาน เชน งาน
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ระเบียนนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา เปนตน ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรฝาย
กิจ การนัก ศึก ษาตองเกี่ย วขอ งกับ ระเบีย นนัก ศึก ษา ซึ่ง เปนขอมูล สวนตัว ของนัก ศึก ษา ดัง นั้น
บุคลากรฝายกิจการฝายกิจการนักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังตอไปนี้
8.1 ไมเปดเผยขอมูลหรือเรื่องสวนตัวของนักศึกษากับผูอื่น ยกเวนกรณีที่เปนงานทาง
วิชาการ เชน การวิจัยซึ่งตองไดรับอนุญาตจากนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรและตองไมระบุชื่อและ
นามสกุลของนักศึกษา
8.2 คํานึงถึงสวัสดิภาพของศึกษาและจะไมกระทําการใด ๆ ที่จะกอใหเกิดผลเสียหาย
ใหแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม
8.3 ไมวิพากษวิจารณบุคคลหรื อ หน ว ยงานใดให นั ก ศึ ก ษาฟ ง ในทางก อใหเกิ ดผล
เสียหายแกนักศึกษาหรือความแตกราวแกบุคลากรหรือหนวยงานนั้น ๆ
8.4 ตระหนักในข อจํากั ดเกี่ ยวกั บ การศึก ษา ประสบการณแ ละความสามารถของ
ตนเอง หากมีนักศึกษาที่มีปญหาที่เกินความสามารถที่จะชวยเหลือไดตองสงนักศึกษาไปรับบริการ
จากบุคลกรที่มีความสามารถที่จะชวยเหลือนักศึกษาได
9. การประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาตองทํา การวิ จั ย และประเมิ น ผลการดําเนินงาน
กิ จการนัก ศึ ก ษาอย างเปนระบบ ทั้ ง ฝา ยกิ จการนัก ศึ ก ษาและแตล ะงานเปน ประจํา โดยวิธีก าร
ประเมินนั้นอาจมีความแตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับบริบทของแตละโครงการ แต ตองใชวิธีประเมินเชิง
ปริมาณและวิธีประเมินเชิงคุณภาพ การเก็บขอมูลนั้นตองเก็บจากนักศึกษาและหรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ผลการประเมินนั้นตองนําไปใชเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น99
นอกจากนี้ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายของบริการดานตาง ๆ ของงานกิจการ
นิสิตนักศึกษาไวดังตอไปนี้
1. บริการหอพักนักศึกษา มีเปาหมายของบริการดังตอไปนี้
1.1 ใหบริการที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยแกนักศึกษาใน
ราคาที่ยุติธรรมใหแกนักศึกษา
1.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษา เชน จัดที่นั่งอานหนังสือ จัดคอมพิวเตอรใหนักศึกษาใชอยางเพียงพอ จัดหองบรรยายและ
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หองสอนทบทวนขนาดเล็ก มีโทรทัศน โทรศัพทประจําหอพักเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร มีน้ําดื่มที่
สะอาดไวใหบริการ มีอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองพักเพียงพอ เปนตน
1.3 มีสภาพแวดลอมและกิจกรรมเพื่อชวยพัฒนานัก ศึก ษามีร ะบบที่ป รึก ษาหอพัก
โดยใหมีที่ปรึกษาประจําแตละหอพักเพื่อจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดาน
ตาง ๆ เชน การพัฒนาการปกครองของตนเอง การรูจักอยูกับผูอื่น การสรางสัมพั นธภาพกับผูอื่น
การวางแผนดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ การพัฒนาดานรางกาย เปนตน
2. บริการดานกิจกรรมนิสิตมี เปา หมายหลัก คือ การสง เสริม สนับ สนุน ใหนัก ศึก ษา
รวมกันจัดกิ จ กรรมที่ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอกั บ ความต อ งการของนั ก ศึ ก ษาและมี คุ ณ ภาพ ดี โดย
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมสวนกลาง ไดแก องคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา
2.2 กิจกรรมวิชาการ ไดแก ชมรมหรือชุมนุมทางวิชาการ
2.3 กิจกรรมกีฬา ไดแก ชมรมกีฬาประเภทตาง ๆ
2.4 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ไดแก ชมรมศิลปะหรือชมรมวัฒนธรรม
2.5 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ไดแก ชมรมเพื่อการชวยเหลือสังคม
2.6 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3. บริการแนะแนว มีเปาหมายหลัก คือ ใหบริการปรึกษาที่มีคุณภาพดี ทั้งการปรึกษา
เปนรายบุคคลและเปนกลุม แกนักศึกษา ทั้งทางดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม
ชวยใหนักศึกษาสามารถวางแผนการประกอบอาชีพ และแผนการศึกษาได นอกจากนี้ยังชวยให
นักศึกษาไดทํางานที่ตรงกับความถนัด ความสามารถและความสนใจของนักศึกษาได เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาวบริการแนะแนวตองจัดบริการตาง ๆ ใหกับนักศึกษาดังนี้
3.1 บริการปรึกษาเปนรายบุคคลดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม
3.2 บริการปรึกษาเปนกลุมเพื่อชวยเหลือนักศึกษาใหสามารถแกปญหาดานการศึกษา
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.3 บริการหองสมุดอาชีพที่มีขอมูลดานตาง ๆ เชน อาชีพตาง ๆ และภาวะแนวโนม
ของตลาดแรงงาน แหลงฝกอาชีพ สถานที่ประกอบอาชีพ ตําแหนงงานที่วาง ตลอดจนสถานศึกษา
ระดับตาง ๆ ทั้งในและประเทศและตางประเทศ
3.4 บริการแบบทดสอบ แบบสํารวจที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ความ
ถนัด คานิยมที่มีคุณภาพดี
3.5 บริการระเบียนสะสมของนักศึกษาที่มีขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย
3.6 บริการจัดหางาน ทั้งการจัดหางานใหนักศึกษาและศิษยเกา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

64
4. บริการดานอนามัย มีเปาหมายหลักดังตอไปนี้
4.1 มีมาตรการในการปองกันโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ใหบริการปจจุบันพยาบาลและบริการตรวจรักษาโรคที่มีคุณภาพดีแกนักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
4.3 ใหบริการดานเภสัชกรรมที่จําเปนแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
4.4 ใหบริการหรือติดตอบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพดีใหแกนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา
4.5 ใหบริการหรือติดตอบริการจิตเวชที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา
5. บริการดานทุนการศึกษา มีเ ปา หมายหลัก คือ การใหค วามชว ยเหลือ แกนัก ศึก ษา
ทางดานการเงินโดยการจัดทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ และการจัดใหนักศึกษาไดกูเงินจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเปนภารกิจที่สําคัญที่สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการเพื่อชวย
ใหนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาจนสําเร็จการศึกษา100
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ภารกิจของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสมเสาะ
แสวงหา และพัฒนาความรู ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอม ดวยวิชาการ
จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอด เจตนารมยที่ดีของสังคม เพื่อความ
คงอยู ความเจริญ และความเปนอารยธรรมของชาติ101
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร
ทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งถือกําเนิด มาจากโรงเรีย นฝก หัด ครูป ระถมกสิก รรม
เมื่อ พ.ศ. 2460 ขยายและยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486
โดยมีตราประจํามหาวิทยาลัยเปนรูปพระพิรุณทรงนาคลอมรอบดวยกลีบบัวคว่ํา บัวหงายในวงกลม
สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวใบไมและมีตนนนทรี เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย ตอมาพื้นที่
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรสําหรับการสอนการวิจัยทางการเกษตรมีนอยไมเพียงพอ มหาวิทยาลัย
จึงจัดทําแผนและโครงการขยายกิจการตางๆในดานสาขาวิชาเกษตรศาสตรไปดําเนินการ ณ สถานที่ ๆ
100

เรื่องเดียวกัน, 11-27.
101
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, คูมือนิสิตใหม ปการศึกษา 2551
(ม.ป.ท., 2551), 11.
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เหมาะสมแหง ใหมใ นทอ งที่อํา เภอกํา แพงแสน จัง หวัด นครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2510 และรัฐ บาล
เห็น ชอบ ในหลัก การโครงการพัฒ นามหาวิท ยาลัย โดยใชเ งิน ธนาคารโลกสว นหนึ่ง และ
งบประมาณของรัฐ บาลสมทบอีก สว นหนึ่ง โดยธนาคารโลกอนุมัติใ หรัฐ บาล กูจํานวน 320.3
ลานบาท สมทบกั บเงินงบประมาณ จํา นวน 269 ลานบาท ดําเนินโครงการพัฒนามหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2515 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2521 และ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํา แพงแสน เริ่ม จัด การเรีย นการสอนครั้ง แรกเมื่อ วัน ที่
12 พฤศจิกายน 2522102
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนที่
จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 มีหนาที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย
ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิต ใหตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ชวย
ใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ
และจิตใจ กอนที่จะจบเปนบัณฑิตออกไปทํางานในสังคมภายนอก กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ประกอบดวยหนวยงานภายใน 5 หนวยงาน ดังตอไปนี้
1. งานธุรการ มีหนาที่ติดตอประสานงานใหกับงานตางๆ ภายในกองกิจการนิสิตและ
หนว ยงานภายนอก ตลอดจนผูที่ม าใชบ ริก ารของกองกิจ การนิสิต (กํา แพงแสน) งานธุร การ
แบงหนวยงานออกเปน 3 หนวยงานดังนี้
1.1 หนวยสารบรรณและสารสนเทศ เปนหนวยที่ปฏิบัติงานดานสารบรรณและผลิต
เอกสารตางๆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงานกับหนวยงานอื่น งานดานนโยบายและ
แผนงาน สถิติขอมูลตา งๆ ของกองกิจการนิสิต รวมถึงงานดานประกันคุณภาพ และงานดา น
สารสนเทศของกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน)
1.2 หนวยการเงินและพัสดุ เปนหนวยที่ปฏิบัติงานดานการเงินของกองกิ จการนิสิต
(กําแพงแสน) และดูแลการเบิกจายเงินบํารุงกิจกรรมนิสิตของกลุมองคกรนิสิต และงานดานพัสดุ
การจัดทําแบบขอใหจัดซื้อจัดจาง การควบคุมการใชัวัสดุและจัดทําทะเบียนคุรุภัณฑ
1.3 หนวยบุคคล เปนหนวยที่ปฏิบัติงานดานงานบริหารบุคคล การพัฒนาบุคลากร
ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
2. งานกิจกรรมและพั ฒนานิสิต เป นหนวยงานที่ ส นั บ สนุ น และส ง เสริ ม ใหนิสิต ทํา
กิจกรรมรวมกัน เปนหนวยงานที่พัฒนาศักยภาพนิสิตใหเปนบัณฑิตที่เกง ดี และมีความสุขงาน
กิจกรรมและพัฒนานิสิต แบงหนวยงานออกเปน 3 หนวยงานดังนี้
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2.1 หนวยสงเสริมกิจกรรมนิสิต เปนหนวยที่ทําหนาที่สงเสริมการทํากิจกรรมนิสิตใน
ดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโชน และดานวิชาการ สงเสริมใหนิสิตทํากิจกรรมรวมกันทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดใหมีบุค คลากรที่มีค วามรูค วามสามารถชว ยใหคํา แนะนํา แก
นิสิต
2.2 หนวยพัฒนาและวินัยนิสิต เปนหนวยที่ทําหนา ที่พัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีความ
สมบูรณพรอม ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ สงเสริมใหนิสิตรวมกันสรางบรรยากาศ
ที่ดีใหเอื้อตอการเรียนการสอนสรางเสริมใหนิสิตรูจักเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น
2.3 หนวยงานบัณฑิตยุคใหม เปนหนวยที่ทําหนาที่ รวบรวม ประสานงาน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งกําหนดใหนิสิตเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 กิจกรรม
100 หนวยชั่วโมง ใชสําหรับ นิสิตชั้ นปที่ 1 ของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ปก ารศึก ษา 2548
เปนตนไป
3. งานแนะแนวและทุนการศึกษา เปนหนวยงานที่มุงมั่นพัฒนานิสิตดานรางกาย อารมณ
สังคม จิตใจและสติปญญา ใหแกนิสิตทุกคณะทุกชั้นปของมหาวิทยาลัย แบงหนวยงานออกเปน
4 หนวยงานดังนี้
3.1 หนวยบริการใหคํา ปรึ ก ษาและทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา บริ ก ารทํา แบบทดสอบ
สํารวจบุค ลิก ภาพ ความสนใจ ทัศนคติ สไตลการเรียน ความเครียด ความวิตกกังวล ฯลฯ เพื่ อ
ประเมินศักยภาพของนิสิตแตละคนขณะเรียน เพื่อหาความสอดคลองตออาชีพ บริการใหคําปรึกษา
แกนิสิต แบบรายบุคคลและกลุม
3.2 หนวยบริการสารสนเทศและจัดหางาน บริการขอมูลการเลือกอาชีพ สมัครงาน
การศึกษาตอ ทุนศึกษาตอในประเทศ ตางประเทศ การสมัครงานพิเศษชวงปดภาคการศึกษา
3.3 หนวยฝกอบรมและฝกประสบการณทางอาชีพ บริการจัดอบรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
มารยาทการเขาสังคม พฤติกรรมการกลาแสดงออก การเปนพิธีกร การปรับตัว การเรียน การพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตในดานตาง ๆ
3.4 หนวยทุนการศึกษาและกองทุนสวัสดิภาพนิสิต การบริการดานทุนการศึกษา ตาม
ประเภทของทุนการศึก ษาที่ทางมหาวิท ยาลัย จัดไวใ ห ไดแก 1) ทุนการศึก ษาประเภทจา ยขาด
แบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาและแบบไมตอเนื่อง (ทุนการศึกษาใหสิ้นสุดในแตละปการศึกษา)
2) ทุนการศึกษาประเภทดอกผล ไดแกทุนการศึก ษาที่ผูมีจิตศรัทธามอบเงินจํานวนหนึ่ง ใหกับ
มหาวิท ยาลัย เพื่อนําดอกผลมาจัด สรรเปน ทุน การศึก ษา นอกจากนี้ ยัง ใหบ ริก ารดา นกองทุน
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สวัสดิภาพนิสิตเพื่อชวยเหลือนิสิตที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุ ตามอัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. งานหอพัก เปนหนวยงานที่สภาพแวดลอมอาณาบริเวณและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนานิสิตในลักษณะที่จะใหหอพักนิสิตเปนศูนยศึกษาและอาศัย (Living and Learning Center)
เพื่ อใหเปน ทั้ง ที่พัก อาศัย และสถานที่ศึก ษาเรีย นรูใ นหอพัก จึง จัด ใหมีหอ งอา นหนัง สือ หอ ง
คอมพิวเตอร หองดูโทรทัศน ใ นระบบเคเบิ้ล ทีวี นอกจากนี้ยัง อํา นวยความสะดวกใหนิสิต จัด
กิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน กิจกรรมทําบุญหอพัก กิจกรรมเปดหอพัก กิจกรรมพั ฒนาหอพัก และ
ประกวดหองพัก เปนตน บริการและสวัสดิการในหอพักนิสิต ไดแก
4.1 พนักงานบริษัททําความสะอาดทุกหอพัก
4.2 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหอพักชายและหญิงตลอด 24 ชั่วโมง
4.3 หองอานหนังสือในหอพัก
4.4 หองนันทนาการ ดูโทรทัศนและหนังสือพิมพ นิตยสารตาง ๆ
4.5 บริการเครื่องซักผาอัตโนมัติหยอดเหรียญ
4.6 บริการโทรศัพทสาธารณะใชการดและหยอดเหรียญ
4.7 บริการเครื่องทําน้ํารอนและเย็นพรอมเครื่องกรองน้ําทุกหอพัก
4.8 บริการตูเครื่องดื่มอัตโนมัติหยอดเหรียญ
4.9 ยาสามัญประจําบานที่หองนันทนาการ
4.10โทรศัพทโอนสายจากภายนอกและติตตอระหวางตึกไดทุกตึก
4.11 อุปกรณที่จัดใหในหองพัก ไดแก เตียงพรอมที่นอน โตะและเกาอี้หนังสือ ตูใส
เสื้อผา ชั้นวางหนังสือ และราวตากผา
5. งานอนามัยเปนหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพแกนิสิต บุค ลากรและครอบครัว
ตั้งแต พ.ศ.2522 มีที่ทําการอยูบริเวณทางเขาตึกพักนิสิต จํานวน 2 อาคาร เปดใหบริการวันจันทร–
ศุกร เวลา 08.30น.–16.30 น.โดยเวลา 12.00น.–13.00 น.เปดใหบริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน งานอนามัยไดจัดใหบริการในดานตาง ๆ ดังนี้
5.1 การตรวจรักษาโรคทั่วไปและอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โดยพยาบาลวิ ช าชี พ เวลา
08.30-16.30น. และมีแพทยจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา มาใหบริการเวลา 13.30-15.30น. (เฉพาะ
ชวงเปดภาคการศึกษา)
5.2 การบริการทันตกรรม โดยทันตแพทยจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เวลา 13.30–
15.30 น. สามารถติดตอนัดหมายเพื่อขอรับบริการไดที่อาคารหลังสถานพยาบาลหลังที่ 1 ทุกวันจันทร
เวลา 08.00 น.
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5.3 การใหบริการเภสัช กรรม จา ยตามใบสั่ ง ยา การรั ก ษาเวลา 08.30–16.30 น.
ให บ ริ ก ารยื ม กระเป า ยาสํา หรั บ ใช ใ นกิ จ กรรมตางๆ โดยสามารถยื่ น หนั ง สื อ ขอรั บ กระเป า ยา
กอนอยางนอย 3 วันทําการ และยาสามัญประจําตึกพักนิสิต ผูแทนตึกพักสามารถติดตอรับไดที่
อาคารสถานพยาบาลหลังที่ 2
5.4 การบริการแพทยแผนไทย โดยเจาหนาที่ จากโรงพยาบาลหว ยพลู อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม ใหบริการนวดตัว นวดฝาเทา และจําหนายยาสมุนไพร ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และที่ 3
ของเดือน ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
การบริการของงานอนามัย มีขอกําหนดดังนี้
1. นิสิตสามารถรับบริการที่สถานพยาบาล โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ยกเวน เมื่อตองไป
รับการรักษาตอที่สถานพยาบาลอื่น
2. กอนรับบริการตองแสดงบัตรนิสิต บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาท) ที่หนวย
เวชระเบียนทุกครั้ง ยกเวนกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. การขอใบรับรองแพทย ใหบริการทุก วันจันทร – ศุกร เวลา 13.30 –15.30 น.
4. บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาท) ใชบริการไดที่สถานพยาบาล และโรงพยาบาล
กําแพงแสน เอกสารที่นํามาขอทําบัตรประกอบดวย สําเนาทะเบียนบา น สําเนาบัตรประชาชน
บัตรประกันสุขภาพเดิม (ถามี) มาเปนหลักฐานในการทําบัตรไดทุกวันทําการ
5. การขอใชรถพยาบาล รถพยาบาลใหบ ริก ารเฉพาะกรณีอุบัติเ หตุแ ละฉุก เฉิน และ
เจ็บปวยรุน แรงตลอด 24 ชั่ว โมง โดยนํา สง โรงพยาบาลกํา แพงแสน หากตอ งการใชบ ริก าร
นอกเหนือจากนี้ ตองไดรับการพิจารณาจากหัวหนาสถานพยาบาลกอน103
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
วิ ภู ส นา สาคริ ต ชานั น ท ได ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค ณะ
ศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ป การศึ กษา 2540 จํานวน 213 คน พบวา นิสิตมี
คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง นิสิตชายมีคุณภาพชีวิตดานการสัมพันธกับผูอื่นและดานที่อยู
อาศัยอยูในระดับสูง นิสิตทุกชั้นปมีคุณภาพชีวิตดานสัมพันธกับบุคคลอื่นอยูในระดับสูง นิสิตทุก
ระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูง นิสิตที่มีรายไดต่ําและรายไดปานกลางมีคุณภาพชีวิต
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน, คู มือ นิสิ ต ใหม ปก ารศึก ษา 2551
(ม.ป.ท., 2551), 22-30.
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ดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น อยูในระดับ สูง นิสิตที่ มีเพศ ชั้นป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนคุณภาพดานการเรียน และดา น
บริการที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นิสิตที่มีรายได
ตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01104
แสงอรุณ พจนพัฒนพล ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่ศึกษา ได แก ตัวแปรดานสวนตัว ตัวแปรดานครอบครัว ดานการใชเวลาเรียน ลักษณะ
มุงอนาคตทางการเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย
และสัม พั นธภาพระหวา งนัก ศึก ษากั บเพื่ อน กลุม ตัว อยา งเปน นัก ศึก ษาที่กํา ลัง ศึก ษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2545 ของคณะไฟฟา เทคโนโลยีการผลิต
คณะเครื่อ งกล และคณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคล วิท ยาเขตพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 360 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
คุณภาพชีวิต จํานวน 6 ปจจัย ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง การใชเวลาเรียน
ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
อาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2) ปจจัย
ที่มีความสัมพันธทางลบกั บคุณภาพชีวิต จํานวน 2 ปจจัย ไดแก คณะเทคโนโลยีการผลิต และ
ผูปกครองที่มีสถานภาพโสด โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก เพศชาย เพศหญิง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 คณะไฟฟา คณะเครื่องกล
คณะบริหารธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนสูง คาใชจายตอเดือนต่ํา คาใชจายตอเดือนปานกลาง คาใชจายตอเดือนสูง ผูปกครองอาชีพรับ
ราชการ ผูปกครองอาชีพคาขาย ผูปกครองอาชีพรับจาง ผูปกครองอาชีพเกษตรกรรม ผูปกครอง
อาชีพธุรกิจสวนตัว ผูปกครองอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูปกครองสถานภาพคู และผูปกครอง
สถานภาพม า ย อย า งมี นั ย สํา คั ญ 4) ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ตัวพยากรณเรียงลําดับจากสง ผลมากที่สุดไปยัง นอยที่สุด ไดแก บรรยากาศในการเรียนการสอน
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพ
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วิภูสนา สาคริตชานันท, “การศึกษาคุณภาพชีวิตนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), ง.

70
ระหวา งนัก ศึก ษากับอาจารย ลัก ษณะมุงอนาคตทางการเรียนผูปกครองอาชีพ รับ ราชการ และ
สถานภาพผูปกครองโสด สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตไดรอยละ 46.10105
สุภาพ ฉัตราภรณและคณะ ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาที่ทํางานระหวาง
เรียน กลุมตัวอยางเปนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จํานวน 2,243 คน เก็บขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถาม และแนวคําถามสัมภาษณวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณดวยพรรณนาสถิติ t-test การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และการ
วิเคราะหจําแนกกลุม สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา จัดทําเปน matrix และ mind
map ผลการวิจัย พบวา นิสิตนักศึกษาที่ทํางานระหวางเรียนมีคุณภาพชีวิตในระดับดี ผูที่ทํางานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูที่ไมไดทํางาน งานที่ทํามีทั้งงานเชิงวิชาการและไมใชเชิงวิชาการ เหตุผลของ
การทํางานเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ และเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ ผลที่ไดรับ
จากการทํางาน คือ มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น มีกิจกรรมทางสังคม ชวยเศรษฐกิจ
ครอบครัว มีวินัย และตรงตอเวลา เหตุผลของการทํางาน และคาใชจายตอเดือน มีความสัมพันธ
เชิงบวกและมีอิทธิพลตอการทํานายคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ทํางานระหวางเรียน และในทํานอง
เดียวกัน เปนสองปจจัยที่จําแนกกลุมคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาไดดวย106
นฤมล พฤกษศิลป ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการหองสมุดในสํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งระดับความคาดหวังและระดับที่ไดรับบริการ กลุมตัวอยางคือ
อาจารย นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 688 คน ผลการวิจัยพบวา
ผูใชทั้ง 3 กลุม มีความคาดหวังในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากัน ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ซึ่งเมื่อจําแนกตาม
กลุมผูใชพบวา ความคาดหวังในคุณภาพบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ สําหรับบริการที่ไดรับจริงพบวาผูใชไดรับบริการ
จริงในระดับมาก 4 ดานโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ และใน
ระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแกดานลักษณะทางกายภาพ เมื่อจําแนกตามกลุมผูใชพบวา อาจารยไดรับ
บริการจริงในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน สวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีไดรับบริการจริง
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แสงอรุณ พจนพัฒนพล, “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), ง.
106
สุภาพ ฉัตราภรณและคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่ทํางานระหวางเรียน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), ง.

71
2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจของผูใชตอคุณภาพบริการโดยรวม
พบวาอยูในระดับมาก ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในความคาดหวังของผูใชทั้ง 3 กลุม
พบวาแตกตางกัน 4 ดาน และไมแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ สวนที่ไดรับ
บริการจริงพบวาแตกตางกันทั้ง 5 ดาน107
นฤตย นิ่มสมบุญ ไดศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยใชแบบสอบถามซึ่ง ปรับ ปรุง มาจาก SERVQUAL กลุม ตัว อยา งคือ อาจารย
นัก วิจัย นัก ศึก ษาและระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา และนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ผลการวิจัย พบวา
ความคาดหวังที่สูงเปน 5 ลําดับแรกของผูใชทุกกลุมเกี่ยวของกับ สถานที่หองสมุดในฐานะเปน
สถานที่สําหรับศึกษาอยา งมีสมาธิ ทรัพยากรหองสมุด และการรับประกันความนา เชื่อถือ และ
ความรูของผูบริการ สวนชองวางระหวางความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริง พบวา ความคาดหวัง
ในคุณภาพการบริการทุกดานสูงกวาบริการที่ไดรับจริง108
ลีลศร พ วงศรี ไดศึกษาป จจัยบางประการที่สัม พัน ธกับ คุณ ภาพชีวิต ของนัก ศึก ษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามเพศ และสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2545 จํานวน 480 คน พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ ไดแก คุณลักษณะ
ของนักศึกษาดานความมั่นคงทางอารมณ คุณลักษณะของนักศึกษาดานแสวงหาความรู การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย คาใชจายของนักศึกษา ลักษณะการอยูอาศัยที่อยูบานตนเอง บานญาติ
หรื อ ผู ป กครอง และอาชี พ ผู ป กครองในกลุ ม เกษตรกรรมกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา มี
ความสัม พัน ธอ ยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที ่ร ะดับ .01 กับ คุณ ภาพชีวิต ของนัก ศึก ษา เพศชาย
สอดคลองกับปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยรวมเกือบทุกปจจัย ยกเวนปจจัยดาน
อาชีพของผูปกครองในกลุมเกษตรกรรม สวนปจจัยบางประการที่สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเพศหญิง ไดแก คุณลักษณะของนักศึกษาที่แสวงหาความรู
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นฤมล พฤกษศิลป, “การประเมินคุณภาพบริการหองสมุดในสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), ง.
108
นฤตย นิ่มสมบุญ, “การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารของสํา นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), ง.

72
คุณลัก ษณะของนัก ศึก ษาดานความมั่นคงทางอารมณ อาชีพ ของผู ป กครองในกลุ ม เกษตรกร
คุณลักษณะของนักศึกษาดานความสัมพันธกับสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย109
จินตนา กิ่งแกว ศึกษาความพึงพอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ สภาพแวดล อ มของสถาบั น
เทคโนโลยีร าชมงคล วิท ยาเขตจัน ทบุรี 6 ดา น คือ สภาพแวดลอ มดา นการเรีย นการสอน
สภาพแวดลอมดานการบริหาร สภาพแวดลอมดานการใหบริการนักศึกษา สภาพแวดลอมดานการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา สภาพแวดลอมดานสังคมในกลุมเพื่อน และสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่
ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทุกดานในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมแตละดานเรียงตามระดับคะแนน
จากมากไปหานอย ดังนี้ สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานสังคมในกลุม
เพื่อน สภาพแวดลอมดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา สภาพแวดลอมดานการบริหาร สภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมดานการใหบริการแกนักศึกษา 110
สมชัย วงษนายะ ไดศึกษาคุณภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ข องสถาบั น ราชภั ฎ
กําแพงเพชร และการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร
ชั้นปที่ 1 ถึง 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฎกําแพงเพชรในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวานักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฎกําแพงเพชรมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานสัง คม และ
เศรษฐกิจ ดานจิตใจ และดานครอบครัวอยูในระดับดี สวนดานการเรียนรู ดานสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามเพศพบวานักศึกษาเพศชาย และนักศึกษาเพศหญิงมีคุณภาพชีวิต
ดา นสุข ภาพและดา นจิต ใจแตกตา งกัน และมีคุณ ภาพชีวิตดา นการเรีย นรู ดา นสภาพแวดลอ ม
ดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานครอบครัวแตกตางกัน นักศึก ษาที่มีสถานที่พัก แตกตางกันมี
คุณภาพชีวิต ดานสุขภาพ ดานการเรียนรู ดานสภาพแวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ
ดานครอบครัวแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิต ดานสุขภาพและดาน
จิตใจ ดานการเรียนรู ดานสภาพแวดลอม ดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานครอบครัวแตกตางกัน
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ลีลศร พวงศรี, “การศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาการศึกษา บั ณฑิ ตวิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546), ง.
110
จินตนา กิ่งแกว, “ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ สภาพแวดล อ มของสถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ” (ปญหาพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี, 2547), ง.

73
เมื่อจําแนกตามชั้นปพ บวา นัก ศึก ษามีคุณภาพชีวิต ดานสุข ภาพและดานจิตใจ ดา นการเรีย นรู
ดานสภาพแวดลอม ดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานครอบครัวแตกตางกัน111
วิชุดา จําเนียรพันธุ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริการนักศึกษาของสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม พบวา การบริการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมดานการใหคําปรึกษา
ดานสํานักวิทยบริการ ดานทะเบียนและวัดผล ดานการเงิน ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ดานศูนยภาษา และดานสวัสดิการทั่วไปอยูในระดับปานกลาง สวนการบริการดานศูนยคอมพิวเตอร
อยูในระดับนอย112
นพรัตน เรียบทวี ศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นปที่1,2,3 และ4 จํานวน 429 ผลการศึกษาพบวา 1) องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวก
กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 องคประกอบ ไดแก เพศหญิง การใชเวลาวางในการเรียน
ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
เพื่อน 2) องคประกอบที่มีความสัม พันธท างลบกับ คุณภาพชีวิตของนัก ศึก ษาปริญญาตรี คณะ
ศิล ปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
2 องคประกอบ ไดแก เพศชาย และชั้ นปที่ กําลังศึก ษาอยู : ชั้นป ที่ 4 3) องคป ระกอบที่ ไม มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรุงเทพมหานคร มี 12 องคประกอบ ไดแก ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่1 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู :
ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายตอเดือน ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง : รับรวมกันบิดามารดาแยกกันอยู และบิดามารดา
ถึงแกกรรม 4) องคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับจากตัวพยากรณที่มีอิทธิพลมากที่สุดไป
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สมชัย วงษนายะ, รายงานการวิจัย เรื่องคุ ณ ภาพชีวิต ของนัก ศึก ษาภาคปกติ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2547), ง.
112
วิชุดา จําเนียรพันธุ, “ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริการนักศึกษาของสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม” (วิท ยานิพนธป ริญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา บัณ ฑิต
วิท ยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548), ง.

74
หานอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 องคประกอบ ไดแก ลักษณะทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากั บอาจารย โดยองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบนี้สามารถรวมกั้นอธิบายความ
แปรปรวนคุณ ภาพชีวิต ของนัก ศึก ษาปริญ ญาตรี คณะศิล ปศาสตร มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร
กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 39.20 113
สุกัญญา ศิริสถิตย ศึกษาความต อ งการของนิ สิ ต และการให บ ริ ก ารนิ สิ ต ของ
มหาวิท ยาลัย บู รพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว ผลการวิจัย พบวา 1) ความตองการในการ
ใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว โดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก 2) การใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) ความตองการในการใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสารสนเทศสระแกวจําแนกตามสาขาวิชา และเวลาเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 4) การใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกวจําแนกตามสาขา
และเวลาเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ114
อาณัติ แพทยวงษ ศึกษาแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารและนิสิตนักศึกษา โดยรวมทั้ง 5 ดาน ไดแก
ดานรา งกาย ดา นสติป ญญา ดานอารมณ ดานสัง คม และดานจิตใจอยู ในระดับ มาก ในขณะที่
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม
และนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรให
ความสํา คัญ ในการพัฒ นานิสิต นัก ศึก ษาเรื่อ งคุณ ธรรม จริย ธรรม กระบวนการคิด วิเ คราะห
สังเคราะห ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การแตงกายของนิสิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
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นพรัตน เรียบทวี, “องคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), ง.
114
สุกัญญา ศิริสถิตย, “ความตองการของนิสิตและการใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยเขตสารสนเทศสระแกว, 2549), ง.

75
การทําประโยชนเพื่อสวนรวม ตามลําดับ แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครสํา หรับผูบริหาร คือ 1. กํ าหนดใหมี การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบ
บั ง คั บ ทุ ก สถาบั น เพื่ อ ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได รั บ การพั ฒ นาตนเองอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2. ให
ความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 3.ควรประชุมปรึกษารวมกับอาจารยฝา ยกิจการนิสิตนัก ศึก ษาเพื่อหาแนวทางการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบใหมที่ทันสมัยเพื่อจูงใจใหนิสิตเขารวมโครงการเพื่อพัฒนา สวนแนวทางการ
พัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ไดแก แนวทางการพัฒนานิสิตดานรางกาย ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควร
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายที่หลากหลายและตอเนื่องเพื่อกระตุน และสง เสริมใหนัก ศึก ษาได
ออกกําลังกาย จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาวางของนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดมี
โอกาสเขารวมใหมากที่สุดและรณรงคในเรื่องกายแตงกายอยางจริงจัง แนวทางการพัฒนานิสิต
นักศึกษาดานสังคม ควรจัดใหนิสิตนักศึกษาไดพบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชนบทเพื่อให
นิสิตนักศึกษาไดพูดคุยกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยกันแกปญ หา สง เสริม ให
นิสิตนักศึกษาไดเผยแพร ความรูสูชุมชนใหนิสิตนักศึกษาจัดทําโครงการที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
และที่สําคัญคือควรฝกใหนิสิตนักศึกษามีภาวการณเปนผูนํา ฝกการทํางานเปนทีม ฝกแสดงความ
คิ ดเห็น และกลา ตั ดสิน ใจอยา งมีเ หตุผ ล แนวทางการพัฒ นานิส ิต นัก ศึก ษาดา นจิต ใจ ควรจัด
โครงการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปอยางตอเนื่อง กระตุนใหนิสิต
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมควรสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนการปลูกฝุงใหนิสิตนักศึกษามีความประพฤติและมีจิตใจที่ดีงาม115
เกสร มาลา ศึกษาความพึงพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารในงานกิ จ การ
นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ผลงานวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
ใหบริการในงานกิจการนักศึกษาทั้ง 5 งาน คือ งานบริการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานบริการแนะ
แนวและใหคําปรึกษา งานบริการทุนการศึกษา งานบริการพยาบาล งานบริการกิจกรรมและชมรม
นักศึกษา อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการในงาน
กิจการนักศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน โดยจําแนกตามเพศและระดับชั้ นปของนักศึกษา คือ
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อาณัติ แพทยวงษ, “แนวทางการพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2549), ง.

76
ความพึงพอใจของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไมแตกตางกัน และความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปตางกันในภาพรวมพบวามีความแตกตางกัน116
วิสัญ อางเฮา ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยูหอพักในจุฬ าลงกรณมหาวิท ยาลัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุมตัวอยางเปนนิสิตที่อยูหอพัก
จํานวน 403 คน ผลการศึกษา พบวา คาคะแนนคุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยูหอพักในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยรวม อยูในระดับสูง และเมื่อแยกแตละดาน พบวา คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ
กับบุคคลอื่น และคุณภาพชีวิตดานหอพัก มีคาคะแนนอยูในระดับสูง สวนคุณภาพชีวิตดานสังคม/
กิจกรรม และดานการเรียน มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง จากการวิเคราะหความถดถอยเชิง
พหุคูณ พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธระดับ p<0.05 ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตมีดังนี้ 1) ดานการ
เรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่หอพัก 2) ดานสังคม/กิจกรรม
คือ การบริการพยาบาลของหอพักเมื่อเจ็บปวย 3) ดานหอพัก คือ การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่
หอพั ก เพศหญิง ค าหอพั ก ตอภาคการศึก ษา สภาพแวดลอมของหองพั ก ดานแสงสวา ง 4) ดา น
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น คือ เพศหญิง สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตของนิสิตหอพัก
โดยรวม คือ การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่หอพัก117
นรเศรษฐ พิทยาภรณ ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดบริการทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิ จัยจํานวน 386 ผลการวิจัยสรุป
ดังนี้ 1) นักศึกษามีความพึงพอใจมีตอการจัดบริก ารทางการศึกษาของมหาวิท ยาลัย รัตนบัณฑิต
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานทะเบีย นวัดผล ดานสวัสดิการและบริการทั่วไป และดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง สวนดานการใหคําปรึกษา และด านการปฐมนิเทศ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่มีเพศ คณะวิชา และ
ภูมิลําเนาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในภาพรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 3) นักศึกษาที่ศึกษาอยูชั้นปที่แตกตางกัน มีความ พึงพอใจตอ
การจัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

116

เกษร มาลา, “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการในงานกิจการนักศึกษา
ของสถาบันการบินพลเรือน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2550), ง.
117
วิ สั ญ อ างเฮ า , “คุ ณ ภาพชี วิ ตของนิ สิ ตที่ อยู หอพั กในจุ ฬ าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2551), ง.

77
ดานการปฐมนิเทศ ดานการใหคําปรึกษา ดานทะเบียนวัดผล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน
สวัสดิการและบริการทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05118
ประไพ กลมเกลี้ยง ศึกษาคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุบลราชธานี ในภาพรวมอยูในระดับพอใช เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการ
ใหบริการอยางตรงเวลา ดานการใหบริการอยางกาวหนา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ และ
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 2) จากการศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในดา น
การใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการที่ตรงเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดาน
การใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนา เปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคล
คือ เพศ อายุ ประเภทนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา อาชีพ ของบิดา อาชีพของ
มารดา ลักษณะของที่พัก ภูมิลําเนาที่แตกตางกัน พบวา นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงพิจารณาถึง
คุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชัฏ อุบลราชธานี ดานการใหบริการอยางเสมอภาค
แตกตา งกั นอย า งมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดา นการใหบ ริก ารที่ตรงเวลา ดา นการ
ใหบริก ารอย างเพีย งพอ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบ ริการอยา งก าวหนา
ไมแตกตางกัน นักศึกษาที่มี อายุ ประเภทนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปที่ ศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา อาชีพ
ของบิดา อาชีพของมารดา ลักษณะของที่พัก ภูมิลําเนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นในการพิจารณา
ป จจัย ดา นการใหบริก ารอย างเสมอภาค ดา นการใหบ ริก ารที่ ตรงเวลา ดา นการใหบ ริก ารอย า ง
เพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเนื่องและดานการใหบริการอยางกาวหนาไมแตกตางกัน119
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นรเศรษฐ พิทยาภรณ, “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดบริการทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2551), ง.
119
ประไพ กลมเกลี้ยง, “คุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551), ง.

78
ธวัชชัย เกียรติกมลมาลย ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดสกลนคร
จํานวน 400 คน ผลการศึก ษาพบวา 1) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับ ปริญญาตรีภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมของนิสิตอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกระดับคุณภาพชีวิตเปนรายดาน 4 ดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตดาน
รางกาย จิตใจ และสังคมของนิสิตอยูในระดับคอนขางสูง และระดับคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม
ของนิสิตอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการศึกษาความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตที่มี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา นิสิตที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน คือ เพศ คณะ ชั้นป และ
การมีร ายไดเพีย งพอตอ คา ใชจา ยตา งกัน มีระดับ คุณ ภาพชีวิต ของนิสิต ที่แตกตา งกัน ที่ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ.05 ขอเสนอแนะจากผลการศึก ษา คือ เสนอใหจัดหนวยงานที่ใ ห คําปรึกษา
แกนิสิต เพิ่มระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัย และเพิ่ มการอํานวย
ความสะดวกดานการคมนาคมในวิทยาเขต มีการสํารวจถึงปญหาตาง ๆ ของนิสิตในการใชชีวิตใน
วิทยาเขต มีการจัดกิจกรรมสันทนาการสําหรับนิสิต และจัดกิจกรรมแนะนําการใชชีวิตสําหรับนิสิต
ใหม120
งานวิจัยตางประเทศ
สนอจ และ ปเตอรแมนซ (Snoj and Petermanec) ไดศึกษาถึงความสําคัญและระดับของ
คุณภาพบริการที่ไดรับจริงในหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร และหองสมุดคณะบริหารธุรกิจ ของ
มหาวิทยาลัย Maribor ประเทศสโลเวเนีย กลุมตัวอยางคือ ผูใชหองสมุด ซึ่งเปนอาจารยนักศึกษา
และบุ ค คลภายนอก จํ า นวน 393 คน โดยใช แ บบสอบถามที่ ป รั บ จากเครื่ อ งมื อ SERVQUAL
ประกอบดวยคําถามจํานวน 45 ขอ ครอบคลุมองคประกอบของคุณภาพบริการ 5 ดาน ไดแก ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานอุปกรณและขอมูลดานทรัพยากรสารนิเทศ ดานบริการสารนิเทศ และดาน
ผูใ หบ ริก ารโดยใชม าตราสว นประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัย พบวา ในองคป ระกอบดา น
ผูใหบริการ ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ไดแก ผูใหบริการมีความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถในการสื่อสารกับผูใชบริการ ความไววางใจ และการแสดงออกกับผูใช
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ธวัชชัย เกียรติก มลมาลย, “คุณ ภาพชีวิต ของนิสิต ระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร, 2552), บทคัดยอ.

79
สําหรับในองคประกอบดานทรัพ ยากรสารนิเทศ และดานอุป กรณแ ละขอมูล ขอที่ผูใ ชมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุด ไดแก จํานวนหนังสือมีเพียงพอ ความสะดวกในการเขาถึงตัวเลมของ
หนังสือและวารสาร ทรัพยากรสารนิเทศมีความทันสมัย และความสะดวกในการสํารองหนังสือ
สําหรับระดับที่ไดรับจริง พบวา คุณภาพบริการที่ผูใชไดรับจริงในระดับมากที่สุดมี 3 ขอ ไดแก
ขอมูลมีการเชื่อมตอเครือขายกับหองสมุดอื่น มีความสะดวกในการติดตอกับผูใหบริการ และการ
สืบคนขอมูลจากรายการออนไลนของหองสมุด สวนองคประกอบที่ผูใชประเมินวามีความสําคัญ
มากที่สุดคือ ดานผูใหบริการ และองคประกอบที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความสํา คัญนอยที่สุด
คือ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานบริการสารนิเทศ121
ยาเรียนิ (Yariani) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตโดยมีปจจัยที่สัมพันธระหวางวัฒนธรรม
ของลัทธิปจเจกนิยมหรือลัทธิการมีสวนรวม เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามจากประสบการณ กลุม
ตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและเวเนซูเอลา ใชการวิเคราะห
แบบถดถอย จากการศึกษาพบวา ความเบี่ยงเบนของลักษณะของภูมิศาสตรประชากร วัฒนธรรม
สังคม ความสัมพันธกับบุคคล ครอบครัว ความสําเร็จ ลักษณะทางกายภาพ ความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูในสังคม ความพอใจในตนเอง ความหวั งตาง ๆ เหลานี้จะสงผลถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล
เหลานั้น กลาวไดวา กรอบทางวัฒนธรรม ความหวังของบุคคลสงผลถึงคุณภาพชีวิต122
โยลันดา นิกกี้ (Yolanda Nikki) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบานโรงเรียน
และสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุน กลุมตัวอยาง คือ วัยรุนจํานวน 93 คน เพศชาย 48 คน
หญิง 45 คน มีอายุระหวาง 23 ป ผลการวิจัยพบวา การที่วัยรุนอยูในการดูแลที่ดีของทางบาน และ
โรงเรียน และมีสังคมที่ดีจะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีก ทั้งควรมีก ารดูแลเกี่ยวกับ
การอยูรวมในสังคม การเอาใจใสที่ดีของผูปกครองและสถานศึกษา จะเปนปจจัยหลักในการพัฒนา
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Boris Snoj and Zdenka Petermanec, “Let User Judge the Quality of Faculty
Library Service,” New Library World 102, 9 (2001): 314-321.
122
Barreat Yariani ,“Predictors of Quality of Life in Two Different Cultures : A
Review of the Theory of Individualism - Collectivism,” Dissertation Abstract International
63, 11 (May 2003): 15-16.
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ใหคุณภาพชีวิตของวัยรุนดีขึ้น และสามารถนําไปชวยในการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวของใหดีขึ้นตอไป
ในอนาคต123
พอล รอดนีย (Paul Rodney)ไดศึกษาเกี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาต า งชาติ
มหาวิทยาลัย อัลเบิรนรัฐอาบามาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยพิจารณาปจจัยทางดาน
สุขภาพจิต สภาพรางกาย วิธีการปรับตัว ลักษณะการแสดงออกทางวัฒนธรรมของนักศึกษา มีกลุม
นักศึกษาเขารวมจํานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามที่เปนกระดาษ และแบบสอบถาม
ทางอินเตอรเน็ต จากการวิจัยพบวานักศึกษาตางชาติคอนขางมีประสบการณที่ไมดีในชวง 4 ปแรก
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ดังนั้นเมื่อผาน 4 ปแรกไป จะทําใหนักศึกษา
มีการปรับตัว ก็จะทําใหนักศึกษาดีขึ้นอีกดวย ไมวาจะเปนการพบปะพูดคุย จนทําใหความพึงพอใจ
ตอตัวนักศึกษาและทําใหนักศึกษาไมเกิดความเครียดเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยอาบามา124
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งานวิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ ขอมูล แนวคิด
ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเกี่ ยวกับงานดา นกิจการนิสิต ภารกิ จของกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพการบริการซึ่งได
ศึกษาจากวรรณกรรมตาง ๆ โดยยึดแนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรรี่ (Parasuraman,
Zeithaml and Berry) เปนตัวแปรตน 5 ประการ คือ 1) ลักษณะทางกายภาพ คือ การแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพที่ทําใหผูใชรับความสะดวก 2) ความนาเชื่อถือของบริการ คือ ความสามารถ
กระทําตามสัญญาที่แจงไววาจะใหบริการเกิดขึ้น และสรางความไววางใจ ความถูกตอง และความ
สม่ําเสมอ 3) การตอบสนองความตองการของผูรับบริก าร คือ ความปรารถนาในการชวยเหลือ
ผูใ ชบริก าร และจัด หาบริก ารใหต ามที่ไ ดสัญ ญาตกลงไว 4) ความไวว างใจ คือ การมีค วามรู
ความสามารถ และความสุภาพออนโยนของผูใหบริการ การใหบริการดวยความซื่อสัตย และการ
123

Yolanda Nikki, “Home, School, and Community Factors as Predictors of Quality of
Life of Children and Youth with Disabilities,” Dissertation Abstract International 65, 21 (June
2005) : 12 – 14.
124
Paul Rodney,“International Student Adaptation and Quality of Life as a Function of
Time in Residence ,” Dissertation Abstract International 65,11 (May 2005) : 6-8.
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สรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ 5) การเขาถึงจิตใจ คือ การใหความเปนหวงและสนใจผูมารับ
บริการแตละคน และมีความตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผูใชตองการมาตอบสนองได ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
สัมพันธกับตัวแปรตามที่จะไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต โดยยึดตามแนวคิดองคการ
อนามัยโลก โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานรางกาย (Physical Domain) คือการรับรูสภาพ
ความสมบูร ณแ ข็ง แรงของรา งกาย การรับ รูถ ึง ความสุข สบาย ไมมีค วามเจ็บ ปว ย รวมไปถึง
ความสามารถที่จะจัดการกั บความเจ็บ ปว ยทางรา งกายได การรับ รูถึง พละกํา ลัง ในการดํา เนิน
ชีวิตประจําวัน การนอนหลั บพักผอน ความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 2) ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูถึงสภาพจิตใจของ
ตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึกพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและในชีวิต รวมไปถึงการรับรูถึงความคิด ความจํา การมีสมาธิ การรับรูถึงความสามารถใน
การจัดการกับความเศรา ความวิตกกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตนที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิต 3) ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship) คือ การรับรูถึงความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการชวยเหลือที่ตนเองไดรับจากบุคคลอื่น และการที่ตนเอง
ไดเปนผูใหความชวยเหลือ รวมไปถึงการรับรูในเรื่องความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศ 4) ดาน
สิ่งแวดลอม (Environmet) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตวา งตนเองมี
ความมั่นคง ปลอดภัย การรับรูถึงการไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะเปนพิษตาง ๆ มี
การคมนาคมที่ส ะดวก มี เงิน ใชจ ายอย างเพี ย งพอ มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุข มีโอกาสไดรับ รู
เรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการรับรูวาตนเองไดมีกิจกรรมสั นทนาการและ
มีกิจกรรมในเวลาวาง ซึ่งงานวิจัย ในครั้งนี้จะเปน ประโยชน แ ละเป น ข อ มู ล มาใช ใ นการพัฒนา
ปรับปรุง คุณภาพการใหบริก ารของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน) เพื่อใหส อดคลองกับความ
ตองการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนตอไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจ การนิสิต (กําแพงแสน)
2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 3) เพื่อทราบ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของ
นิสิต มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน โดยมีนิสิต มหาวิท ยาลัย เกษตร ศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของ
การวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนของการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกํา แพงแสน โดยวิธี การศึกษาจากเอกสาร วารสาร ตํารา บทความ ทฤษฎี รายงานการวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาจัดทําโครงรางงานวิจัย เสนอขออนุมัติโครงรางงานวิจัยตอ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการจัดสรางเครื่องมือทดสอบและปรับปรุงคุณ ภาพของเครื่องมือ รวมทั้ง
การศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ตอบขอคําถามของการวิจัยไดใกลเคียงที่สุด
แลวเสนอโครงรางตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย นําเครื่องมือที่
สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะห
และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
เปนขั้นตอนของการจั ด ทํา ร า งรายงานการวิ จั ย นํา เสนอต อ คณะกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ทําการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมเสนอแนะ
เพือ่ นํามาจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมและบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติตอไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยนี้มีป ระสิท ธิผ ลสูง สุด ผูวิจัยจึง ไดกําหนดรายละเอีย ดตา งๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบของการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและการเลือกตัว
แปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะของแผน
แบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (one shot, non experimental,
case study design) ดังตอไปนี้
O

R

X

เมื่อ

R หมายถึง ตัวอยางที่สุมมาศึกษา
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรสํา หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 5,950 คน125
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใ ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่กํา ลัง ศึ ก ษาอยูใ นระดับ ปริญญาตรี ปก ารศึก ษา 2555 ไดจ ากการสุม ตัวอยา งจาก
125

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน),
“สรุปจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนประจําปการศึกษา 2555,” 30 มิถุนายน 2555.
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ประชากร การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเคร็จซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan)126 ไดขนาดตัวอยางเทากับ 361 คน และใชสัดสวนของแตละคณะ
จากนั้นใชวิธีการเลือกกลุ มตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบงเปน
หนวยตาง ๆ ตามสัดสวนของนิสิตแตละคณะ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเคร็จซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan) ตามสัดสวนของนิสิตแตละคณะ
คณะ
เกษตร กําแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รวม

ประชากร (คน)
1,910
1,313
943
221
1,276
287
5,950

ตัวอยาง (คน)
116
80
57
13
77
18
361

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน), “สรุป
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนประจําปการศึกษา 2555,” 30 มิถุนายน 2555.

126

Robert V. Krejcie and Parley W. Morgan, Statistics : An Introductory Analysis
(New York : Harper & Rows Publisher, 1973),109.
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้ นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ ยวกั บสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ คณะ ชั้นป
2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของกองกิ จ การนิ สิ ต
(กําแพงแสน) ตามแนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml and
Berry) ประกอบดวย
2.1 ลักษณะทางกายภาพ คือ การแสดงให เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะทางกายภาพที่ ทํา ให
ผูรับบริการไดรับความสะดวก ไดแก บริเวณที่ใหบริการ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ บุคคล และ
วัสดุในการติดตอสื่อสาร สะดวกตอผูใช เครื่องมือและอุปกรณมีความทั นสมัย วัสดุและอุปกรณ
ตาง ๆ อยูในสภาพที่พรอมใชงาน และผูใหบริการ
2.2 ความนาเชื่อถือของบริการ คือ ความสามารถกระทํา ตามสัญญาที่แจง ไววา จะ
ใหบริการเกิดขึ้น ความถูก ตอง และความสม่ําเสมอ ไดแก เมื่อ ผูรับ บริก ารมีปญหาและสนใจ
แกปญหาใหอยางจริงจัง สามารถรับรูถึงปญหาของผูรับบริการอยางถูกตอง สามารถใหบริการได
ตรงตามความตองการตั้งแตครั้งแรก สามารถใหบริการไดตามมาตรฐานที่แจงไว ใหบริการไดตาม
ระยะเวลาที่ไดมีการแจงไว
2.3 การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ คือ ความปรารถนาในการชวยเหลือ
ผูใ ชบ ริก าร และจัด หาบริก ารมาใหต ามที่ไ ดสัญ ญาตกลง ไดแ ก มีค วามกระตือ รือ รน ในการ
ใหบริการ สามารถใหความชวยเหลือแกไขปญหาของผูใชบริการไดตรงตามที่ตองการ ใหบริการ
ดวยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว มีการแจงใหผูใชทราบทุกครั้งเกี่ยวกับการใหบริการ และรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการ
2.4 ความไววางใจ คือ การมีความรู ความสามารถ และความสุภ าพออนโยนของ
ผูใหบริการ การใหบริการดวยความซื่อสัตย และการสรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ ไดแก
ผูใหบริการ มีความรูที่จะตอบปญหาได ผูใหบริการสามารถอธิบายใหเข าใจในขอสงสัยตาง ๆ
ผูใหบริการ มีพฤติกรรมที่สรางใหเกิดความมั่นใจในการบริการ
2.5 การเขาถึงจิตใจ คือ การใหความเปนหวงและสนใจผูมารับบริการแตละคน และมี
ความตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผูใชตองการมาตอบสนองได ไดแก ผูใ หบ ริก ารเอาใจใสผูใ ชบ ริ ก าร
ผูใหบริการมีความเต็ม ใจในการใหบ ริก าร ผู ใ หบ ริก ารเปน กัน เอง บริก ารดว ยความเสมอภาค
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ผูใหบริการมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชและผูใหบริการเขาถึงความจําเปนในการมาขอใช
บริการ
3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก ประกอบดวย
3.1 ดานรางกาย คือ การรับ รูส ภาพความสมบูรณแข็งแรงของรา งกาย การรับ รูถึง
ความสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวยรวมถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวยทางรางกายได
การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การนอนหลับพักผอน ความเปนอิสระที่ไมตอง
พึ่งพาผูอื่น ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
3.2 ดานจิตใจ คือ การรับรูถึงสภาพจิตใจของตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง
การรับรูถึง ความรูสึก พึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใ จในตนเองและในชีวิต รวมถึง การรับรูถึง
ความคิด ความจํา การมีสมาธิ การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับ ความเศรา ความวิตกกังวล
การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆของตนที่มผี ลตอการดําเนินชีวิต
3.3 ดานความสัม พันธท างสัง คม คือ การรับ รูถึงความสัม พันธระหวางตนเองกับ
บุคคลอื่นการรับรูถึงการชวยเหลือที่ตนเองไดรับจากบุคคลอื่น และการที่ตนเองไดเปนผูใหความ
ชวยเหลือ รวมไปถึงการรับรูในเรื่องความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศ
3.4 ดานสิ่งแวดลอม คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตวามี
ความมั่นคง ปลอดภัย การรับรูถึงการไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะเปนพิษตาง ๆ
มีการคมนาคมที่สะดวก มีเงินใชจา ยอยางเพียงพอ มีส ถานบริการสาธารณสุข มีโอกาสไดรับ รู
เรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการรับรูวาตนเองไดมีกิจกรรมสันทนาการ
และมีกิจกรรมในเวลาวาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช เ ครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ คณะ ชั้นป เปนลักษณะ
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)ตาม
แนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก
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แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert five rating scales) โดยกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ มี
ความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 5
คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํ าแพงแสน อยูในระดับ มาก มีคาเทา กับ 4
คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3
คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน อยูในระดับนอย มี คาเทากั บ 2
คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดั บนอยที่สุด มีคาเทากับ 1
คะแนน
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากตํารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของของเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหสังเคราะห นํามา
สรางเปนเครื่องมือฉบับรางเปนแบบสอบถามหนึ่งฉบับ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงตัวแปรที่จะศึกษา
โดยขอคํา แนะนํา จากอาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละส ง ให อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ
ตรวจสอบเบื้องตน
2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อ หา และสํา นวนภาษา แลว นํา แบบสอบถามไปใหผูเ ชี ่ย วชาญ จํา นวน 5 ทา น
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) สํานวนการสื่อความ ดวยเทคนิค IOC (Index of
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Item Objective Congruence)ไดคาความสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหางานวิจัยและนํามา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้ง
3. นําแบบสอบถามทั้งฉบับที่แกไขแลว ไปทดลองใชกับกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกํา แพงแสนที่ไมใ ชกลุมตัวอยา ง จํานวน 30 คน นําไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่ น
(Reliability) โดยใชสัมประสิท ธิ์แอลฟา (D - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)127 ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.893
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนั ง สื อ ถึ ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรเพื่ อ ขอความ
อนุเคราะหออกหนังสือถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อ ขอ
ความอนุเคราะหใหนิสิตสังกัดคณะตาง ๆ ที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองและรับกลับคืนมาดวยตนเอง
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การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้กําหนดใหนิสิตมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) เมื่อไดขอมูลกลับคืนมานําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ คณะ
ชั้นป ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ใชคามัชฌิมเลขคณิต (mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามเกณฑ
ของเบสท (Best)128 ดังนี้

127

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York: Harper&
Row Publishers, 1974), 161.
128
John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice –
Hall Inc, 1970), 190.
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คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
หรือ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
หรือ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
หรือ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
หรือ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
หรือ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับนอยที่สุด
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน ใชก ารวิเคราะห คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( rxy) ของเพียรสัน(Pearson’s product – moment correlation coefficient)
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งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค ดังนี้ 1) เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน) 2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิ ตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
3) เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)กับคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณ ภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ตามแนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรี่ (Parasuraman ,Zeithaml and Berry) และคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก
กลุมตัวอยางเปนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 361 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) มัชฌิม
เลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy)
ของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบคุ ณ ภาพการบริ ก ารของกองกิ จ การนิ สิ ต
(กําแพงแสน) 2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
3) เพื่อ ทราบความสัม พันธร ะหวา งคุณ ภาพการบริก ารของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน) กับ
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 361 คน ไดรับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ
คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะห
โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 361 คน จําแนกตาม เพศ
คณะ ชั้นป โดยหาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ คณะ ชั้นป
สถานภาพ

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

133
228
361

36.84
63.16
100.00

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รวม

116
80
56
13
77
19
361

32.13
22.16
15.51
3.61
21.33
5.26
100.00

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 6

87
80
85
92
11
6
361

24.10
22.16
23.55
25.48
3.04
1.67
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. คณะ

3. ชั้นป

รวม

จากตารางที่ 2 พบวา จากจํานวนของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 361 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 63.16 สวนเพศชายมีจํานวน 133 คน
คิดเปนรอยละ 36.84
สําหรับคณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน
116 คน คิดเป นรอยละ 32.13 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร กํา แพงแสน จํา นวน 80 คน
คิดเปนรอยละ 22.20 คณะศิ ล ปศาสตรแ ละวิทยาศาสตร จํานวน 77 คน คิ ดเป น รอยละ 21.33
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คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 15.51 คณะสัตวแพทยศาสตร
กําแพงแสน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.30 และนอยที่สุดคือคณะวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน
13 คน คิดเปนรอยละ 3.61
สําหรับชั้นปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิตชั้นปที่ 4 จํานวน 92 คน คิดเปน
รอยละ 25.48 รองลงมาคือ นิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 24.10 นิสิตชั้นปที่ 3
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 23.55 นิสิตชั้นปที่ 2 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.16 นิสิตชั้น
ปท่ี 5 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และนอยที่สุดคือนิสิตชั้นปที่ 6 จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.67
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ตารางที่ 3 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) โดยภาพรวม
(n = 361)
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิติ (กําแพงแสน)

X

S.D.

ระดับ

1. ดานลักษณะทางกายภาพ (X1)
2. ดานความนาเชื่อถือของบริการ (X2)
3. ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (X3)
4. ดานความไววางใจ (X4)
5. ดานการเขาถึงจิตใจ (X5)

4.08
4.00
4.05
4.02
3.86

0.37
0.38
0.26
0.36
0.39

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม (Xtot)

4.00

0.35

มาก

จากตารางที่ 3 พบว า คุ ณ ภาพการบริ ก ารของกองกิ จ การนิ สิ ต (กํ า แพงแสน)
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.35 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
มากทุก ด า น โดยเรีย งลํา ดับ มั ช ฌิม เลขคณิต จากมากไปหานอย ดัง นี้ ดานลัก ษณะทางกายภาพ
( X = 4.08, S.D. = 0.37) ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ( X = 4.05, S.D. = 0.26)
ดานความไววางใจ ( X = 4.02, S.D. = 0.36) ดานความนาเชื่อถือของบริการ ( X = 4.00, S.D. =
0.38) และดานการเขาถึงจิตใจ ( X = 3.86, S.D. = 0.39) ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละดาน พบวา มีคาอยูระหวาง 0.26 – 0.39
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
สอดคลองกัน
ตารางที่ 4 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) ดานลักษณะทางกายภาพ
(n = 361)
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานลักษณะทางกายภาพ
1. สถานที่ตั้งของอาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
มีความเหมาะสมกับการมาติดตอขอรับบริการ
2. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ เชน ที่นั่งรอ
กระดาษ ปากกา มีเพียงพอและพรอมใชงาน
3. เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัย
4. อาคารกองกิ จการนิสิต (กําแพงแสน)มีความสะอาด
และปลอดภัย
5. เจาหนาที่ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.05

0.36

มาก

4.13

0.63

มาก

4.08
3.96

0.66
0.83

มาก
มาก

4.17
4.08

0.68
0.37

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา คุณภาพการบริก ารของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน) ดา น
ลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุก ขอ โดยเรีย งลํา ดับ มัชฌิม เลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ เจา หนา ที่
ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ ( X = 4.17, S.D. = 0.68) สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ
เชน ที่นั่งรอ กระดาษ ปากกา มีเ พียงพอและพรอมใชงาน ( X = 4.13, S.D. = 0.63) เครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัย ( X = 4.08, S.D. = 0.66) สถานที่ตั้งของอาคารกองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน) มีความเหมาะสมกับการมาติดตอขอรับบริการ ( X = 4.05, S.D. = 0.36) และอาคาร
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีความสะอาดและปลอดภัย ( X = 3.96, S.D. = 0.83) ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.36 – 0.83
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานลักษณะทางกายภาพสอดคลองกัน
ตารางที่ 5 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) ดานความนาเชื่อถือของบริการ
(n = 361)
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานความนาเชื่อถือของบริการ
1. นิสิตใหความเชื่อถือในการบริการของกองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน)
2. บริการที่นิสิตไดรับมีความถูกตอง
3. บริการที่นิสิตไดรับเปนไปตามระยะเวลาที่แจงไว
4. กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จัดบริการประเภท
ตาง ๆ ครบถวนตามที่แจงไว
5. มีการกําหนดขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.89

0.84

มาก

3.79
3.97
4.12

0.78
0.60
0.56

มาก
มาก
มาก

4.21
4.00

0.57
0.38

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบวา ระดับ คุณ ภาพการบริก ารของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน)
ดานความนาเชื่อถือของบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับ มากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ มี
การกํา หนดขั้น ตอนการใหบ ริก ารอยา งชัด เจน ( X = 4.21, S.D. = 0.57) กองกิจ การนิสิ ต
(กําแพงแสน) จัดบริการประเภทตาง ๆ ครบถวนตามที่แจงไว ( X = 4.12, S.D. = 0.56) บริการที่
นิสิตไดรับเปนไปตามระยะเวลาที่แจงไว ( X = 3.97, S.D. = 0.60) นิสิตใหความเชื่อถือในการ
บริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ( X = 3.89, S.D. = 0.84) บริการที่นิสิตไดรับมีความ
ถูกตอง ( X = 3.79, S.D. = 0.78) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.56 – 0.84
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานความนาเชื่อถือของบริการสอดคลองกัน
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ตารางที่ 6 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุ ณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
(n = 361)
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
1.
เจาหนาที่มีความกระตือรือรนเมื่อนิสิตมา
ติดตอ
ขอรับบริการ
2. เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาในการใหบริการไดทันที
3. เจาหนาที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการ
ใหบริการ
4. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
5. มีบริการสําหรับนิสิตในกรณีฉุกเฉิน เชน รถพยาบาล
กุญแจสํารองหอพัก
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.98

0.75

มาก

4.10
3.97

0.56
0.60

มาก
มาก

4.12
4.06

0.67
0.54

มาก
มาก

4.05

0.26

มาก

จากตารางที่ 6 พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =4.05 , S.D.= 0.26)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย
ดังนี้ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ( X =4.12 , S.D.= 0.67) เจาหนาที่สามารถแกไข
ปญหาในการใหบริการไดทันที ( X =4.10 , S.D.= 0.56) มีบริการสําหรับนิสิตในกรณีฉุกเฉิน เชน
รถพยาบาล กุญแจสํารองหอพัก ( X =4.06 , S.D.= 0.54) เจาหนาที่มีความกระตือ รือรนเมื่อนิสิต
มาติดตอขอรับบริการ ( X = 3.98 , S.D.= 0.75) เจาหนาที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการ
ใหบริการ ( X = 3.97 , S.D.= 0.60) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละข อ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.54 – 0.75
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการสอดคลองกัน
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ตารางที่ 7 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) ดานความไววางใจ
(n = 361)
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานความไววางใจ
1. เจาหนาที่แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริต
2. เจาหนาที่แสดงออกถึงความสุภาพและเปนมิตร
3. เจาหนาที่แสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต
4. เจาหนาที่แสดงออกถึงความรูและประสบการณในการ
ใหบริการ
5. นิสิตใหความไววางใจในการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน)
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.14
3.89
3.98
4.11

0.63
0.74
0.78
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก

3.97

0.80

มาก

4.02

0.36

มาก

จากตารางที่ 7 พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานความ
ไววางใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.02 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ เจาหนาที่แสดงออก
ถึงความซื่อสัตยสุจริต ( X = 4.14 , S.D. = 0.63) เจาหนาที่แสดงออกถึงความรูและประสบการณ
ในการใหบริการ ( X = 4.11 , S.D. = 0.68) เจาหนาที่แสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต
( X = 3.98 , S.D. = 0.78) นิสิตใหความไววางใจในการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
( X = 3.97 , S.D. = 0.80) เจาหนาที่แสดงออกถึงความสุภาพและเปนมิตร ( X = 3.89 , S.D. = 0.74)
ตามลําดับ
เมื่ อพิ จารณาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตล ะข อ พบว า มี คา อยู ระหว า ง 0.63-0.80
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานความ
ไววางใจสอดคลองกัน
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ตารางที่ 8 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) ดานการเขาถึงจิตใจ
(n = 361)
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
S.D.
ระดับ
X
ดานการเขาถึงจิตใจ
1. เจาหนาที่สนใจติดตามสอบถามนิสิตหลังจากที่
4.15
0.65
มาก
ใหบริการไปแลว
2. เจาหนาที่ใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา
3.92
0.76
มาก
3. เจาหนาที่ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
3.54
0.69
มาก
4. เมื่อนิสิตมีความกังวลใจ เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ
3.56
0.68
มาก
อยางเต็มความสามารถ
5. เจาหนาที่ใหบริการแกนิสิตจนเสร็จสิ้น
4.05
0.67
มาก
แมจะหมดเวลาแลวก็ตาม
รวม
3.86
0.39
มาก
จากตารางที่ 8 พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานการ
เขาถึงจิตใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.86 , S.D. = 0.39 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
อยูในระดับมากทุก ขอ โดยเรีย งลํา ดับ มัช ฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดัง นี้ เจาหนา ที่ส นใจ
ติดตามสอบถามนิสิตหลังจากที่ใหบริการไปแลว ( X = 4.15 , S.D. = 0.65) เจาหนาที่ใ หบ ริก ารแก
นิสิตจนเสร็จสิ้นแมจะหมดเวลาแลวก็ตาม ( X = 4.05 , S.D. = 0.67 ) เจาหนาที่ใหบริการแบบเอา
ใจเขามาใสใจเรา ( X = 3.92 , S.D. = 0.76 ) เมื่อนิสิตมีความกังวลใจ เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ
อยางเต็มความสามารถ ( X = 3.56 , S.D. = 0.68) เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารโดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ
( X = 3.54 , S.D. = 0.69 ) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละข อ พบวา มีคา อยูระหวาง 0.65 – 0.76
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานการเขาถึงจิตใจสอดคลองกัน
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ตารางที่ 9 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวม
(n = 361)
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
X

S.D.

ระดับ

1. ดานรางกาย (Y1)

3.83

0.50

มาก

2. ดานจิตใจ (Y2)

3.92

0.33

มาก

3. ดานความสัมพันธทางสังคม (Y3)

3.98

0.37

มาก

4. ดานสิ่งแวดลอม (Y4)

2.36

0.35

นอย

3.52

0.38

มาก

วิทยาเขตกําแพงแสน

รวม (Ytot)

จากตารางที่ 9 พบวา คุณ ภาพชีวิต ของนิสิต มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขต
กําแพงแสน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบว า อยู ใ นระดั บ มาก 3 ด า น โดยเรีย งลํ า ดับ มั ช ฌิม เลขคณิต จากมากไปหานอ ย ดัง นี้ ดา น
ความสัมพันธทางสังคม ( X = 3.98, S.D. = 0.37) ดานจิตใจ ( X = 3.92, S.D. = 0.33) ดานรางกาย
( X = 3.83, S.D. = 0.50) และอยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม ( X = 2.36, S.D. = 0.35)
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละดาน พบวา มีคาอยูระหวาง 0.33 – 0.50
แสดงวา ผูใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
สอดคลองกัน
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ตารางที่ 10 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดานรางกาย
(n = 361)
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S.D.
ระดับ
X
วิทยาเขตกําแพงแสน
ดานรางกาย
1. นิสิตพึงพอใจตอรูปรางของตนเอง
3.72
0.84
มาก
2. นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง
3.82
0.86
มาก
3. นิสิตพักผอนอยางเพียงพอ
3.85
0.85
มาก
4. นิสิตออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอ
3.80
0.81
มาก
5. นิสิตมีสมรรถภาพรางกายที่สามารถดําเนินชีวิต
3.84
0.84
มาก
ประจําวันไดเปนปกติสุข
6. นิสิตจัดการกับความเจ็บปวยของรางกาย
3.90
0.77
มาก
ไดอยางถูกตอง
รวม
3.83
0.50
มาก
จากตารางที่ 10 พบวา คุณภาพชีวิต ของนิสิตมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ดานรางกาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ นิสิต
จัดการกับความเจ็บปวยของรางกายไดอยางถูกตอง ( X = 3.90, S.D.= 0.77) นิสิตพักผอนอยาง
เพียงพอ ( X =3.85,S.D .= 0.85) นิสิตมีสมรรถภาพรางกายที่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได เปน
ปกติสุข ( X = 3.84, S.D. = 0.84) นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง ( X = 3.82, S.D. = 0.86)
นิสิตออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอ ( X = 3.80,S.D.= 0.81) นิสิตพึงพอใจตอรูปรางของ
ตนเอง ( X = 3.72, S.D. = 0.84) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.77 – 0.84
แสดงวา ผูใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ดานรางกายสอดคลองกัน
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ตารางที่ 11 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดานจิตใจ
(n = 361)
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S.D.
ระดับ
X
วิทยาเขตกําแพงแสน
ดานจิตใจ
1.นิสิตพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง
4.08
0.72
มาก
2.นิสิตรับรูวาตนเองมีคุณคาและมีความหมาย
4.04
0.64
มาก
3.นิสิตมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและชีวิต
3.78
0.85
มาก
4.นิสิตจัดการกับความกังวลและความเครียดของตนเอง
4.02
0.67
มาก
ไดอยางถูกตอง
5.นิสิตมีความสุขกับการเรียน
3.78
0.84
มาก
6.นิสิตมีความสุขขณะดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.87
0.85
มาก
รวม
3.92
0.33
มาก
จากตารางที่ 11 พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ดานจิตใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ นิสิต
พึงพอใจกับความสามารถของตนเอง ( X = 4.08, S.D. = 0.72) นิสิตรับรูวาตนเองมีคุณคาและมี
ความหมาย ( X = 4.04, S.D. = 0.64 ) นิสิตจัดการกับความกังวลและความเครียดของตนเองได
อยางถูกตอง ( X = 4.02, S.D. = 0.67) นิสิตมีความสุขขณะดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ( X = 3.87,
S.D. = 0.85) นิสิตมีความสุขกับการเรียน ( X = 3.78, S.D. = 0.84) นิสิตมีความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเองและชีวิต ( X = 3.78, S.D. = 0.85) ตามลําดับ
เมื่อพิ จารณาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตล ะข อ พบว า มี คา อยู ระหว า ง 0.64-0.85
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ดานจิตใจสอดคลองกัน
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ตารางที่ 12 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดานความสัมพันธทางสังคม
(n = 361)
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S.D.
ระดับ
X
วิทยาเขตกําแพงแสน
ดานความสัมพันธทางสังคม
1. นิสิตเปนที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ในกลุม
3.87
0.85
มาก
2. นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อเห็นบุคคลอื่นลําบาก
3.78
0.85
มาก
3. เมื่อไดรับความลําบากนิสิตยอมรับความชวยเหลือ
4.11
0.71
มาก
จากผูอื่น
4. นิสิตรับรูและเขาใจความสัมพันธระหวางบุคคล
4.03
0.65
มาก
ในรูปแบบตาง ๆ
5. นิสิตสามารถทํางานรวมกับเพื่อนทุกคนได
4.10
0.69
มาก
6. นิสิตสามารถวางตัวกับเพื่อนตางเพศไดอยางเหมาะสม
3.93
0.72
มาก
รวม
3.98
0.37
มาก
จากตารางที่ 12 พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ดานความสัมพันธทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.37)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย
ดังนี้ เมื่อไดรับความลําบากนิสิตยอมรับความชวยเหลือจากผูอื่น ( X =4.11, S.D. = 0.71) นิสิต
สามารถทํางานรวมกับเพื่อนทุกคนได ( X =4.10, S.D. = 0.69) นิสิตรับรูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในรูปแบบตาง ๆ ( X =4.03, S.D. = 0.65) นิสิตสามารถวางตัวกับเพื่อนตางเพศได
อยางเหมาะสม ( X = 3.93, S.D. = 0.72) นิสิตเปนที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ในกลุม ( X =3.87, S.D.
= 0.85) นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อเห็นบุคคลอื่นลําบาก ( X =3.78, S.D. = 0.85) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.65 – 0.85
แสดงวา ผูใหขอมูลมีค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ดานความสัมพันธทางสังคมสอดคลองกัน
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ตารางที่ 13 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดานสิ่งแวดลอม
(n = 361)
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S.D.
ระดับ
X
วิทยาเขตกําแพงแสน
ดานสิ่งแวดลอม
1. หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมเหมาะ 2.12
0.94
นอย
แกการอยูอาศัย
2. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
2.04
0.68
นอย
3. มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี
1.94
0.72
นอย
4. นิสิตไดรับขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
2.01
0.77
นอย
5. นิสิตพึงพอใจตอบรรยากาศในมหาวิทยาลัย
2.44
1.00
นอย
6. นิ สิ ต พึ ง พอใจต อ สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานของ 2.06
0.88
นอย
มหาวิ ท ยาลั ย (เช น น้ํ า ไฟฟ า โทรศั พ ท ส าธารณะ
ฯลฯ)
7. นิสิตพึงพอใจตอสถานที่พักผอนหยอนใจ
3.91
0.77
มาก
และทํากิจกรรมสันทนาการในมหาวิทยาลัย
รวม
2.36
0.35
นอย
จากตารางที่ 13 พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.36, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ ไดแก นิสิตพึงพอใจตอสถานที่พักผอนหยอนใจและทํา
กิจกรรมสันทนาการในมหาวิทยาลัย ( X = 3.91, S.D. = 0.77) และอยูในระดับนอย 6 ขอ โดย
เรียงลําดับ มัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังนี้ นิสิตพึงพอใจตอบรรยากาศในมหาวิทยาลัย
( X = 2.44, S.D. = 1.00) หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมเหมาะแกการอยูอาศัย ( X =
2.12, S.D. = 0.94) นิสิตพึงพอใจตอสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัย (เชน น้ํา ไฟฟา
โทรศัพทสาธารณะ ฯลฯ) ( X = 2.06, S.D. = 0.88) การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย ( X =
2.04, S.D. = 0.68) นิสิตไดรับขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ( X = 2.01, S.D. = 0.77)
มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี ( X = 1.94, S.D. = 0.72)
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เมื่อพิจ ารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตล ะขอ พบวา มีคาอยูร ะหวา ง 0.68-1.00
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกัน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนผูวิจัยใชการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธข องเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ดัง
รายละเอียดตารางที่ 14

ดานรางกาย ( Y1)

ดานจิตใจ
(Y2)

ดานความสัมพันธ
ทางสังคม(Y3)

ดานสิ่งแวดลอม (Y4)

ภาพรวม
(Ytot)

ตารางที่ 14 ความสัมพันธของคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวม และรายดาน

ดานลักษณะทางกายภาพ (X1)

0.060

0.128*

0.050

-0.013

0.086

ดานความนาเชื่อถือของบริการ(X2)

0.132*

0.087

0.141**

0.118*

0.067

0.094

ตัวแปร

ดานการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ (X3)
ดานความไววางใจ (X4)
ดานการเขาถึงจิตใจ (X5)
ภาพรวม (Xtot)
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.080 0.177**
0.017

0.122*

0.168** 0.084
0.005 -0.084 0.080
0.004
0.082
0.094 -0.072 0.036
0.184** 0.179** 0.151** -0.034 0.193**
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จากตารางที่ 14 พบวาคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) (Xtot) กับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํา แพงแสน (Y tot ) โดยรวมมี
ความสัมพันธกัน (r = 0.193) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ในแตละดาน (X1-5) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน
ในภาพรวม (Ytot) พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานความนาเชื่อถือ
ของบริการ (X2) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ในภาพรวม(Ytot) มากที่สุด มีคาความสัมพันธเทากับ 0.177 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สว นดานการตอบสนองความตอ งการของผูรับ บริก าร (X3) มีคา ความสัม พัน ธเ ทา กับ 0.122
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) ดานลักษณะทางกายภาพ(X1) ดานความไววางใจ (X4) และดานการเขาถึง
จิตใจ (X5) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนในภาพรวม
(Ytot) ไมมีความสัมพันธกัน
สําหรับความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ในภาพรวม (Xtot) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ในแตละดาน (Y1-4) พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ในภาพรวม
(Xtot) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดาน
รา งกาย (Y1) มากที่สุด มีคาความสัม พันธเทา กับ 0.184 รองลงมาคือดา นจิตใจ (Y2) มีคา
ความสัมพันธเทากับ 0.179 และนอยที่สุดคือดานความสัมพันธทางสังคม (Y3) มีคาความสัมพันธ
เทากับ 0.151 อยา งมีนัย สํา คัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความสัม พันธระหวา งคุณภาพการ
บริ ก ารของกองกิ จ การนิ สิ ต (กํา แพงแสน)ในภาพรวม (X tot ) กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในดานสิ่งแวดลอม (Y4) ไมมีความสัมพันธกัน
แตเ มื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคุ ณ ภาพการบริ ก ารของกองกิ จ การนิสิต
(กําแพงแสน) (X1-5) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
(Y1-4) แตละดานพบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานความไววางใจ
(X4) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดานรางกาย
(Y1 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.168 และ คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ดานความนาเชื่อถือของบริการ (X2) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ดานความสัมพันธทางสังคม(Y3 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.141 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานความ
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นาเชื่อถือของบริการ (X2) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ดานรางกาย (Y1 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.132 คุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิ สิ ต (กํา แพงแสน) ด า นลั ก ษณะทางภายภาพ (X 1 ) สั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน ดานจิตใจ (Y2 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.128
คุณภาพการบริก ารของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน) ดานการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ (X3) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ดานรางกาย (Y1 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.118 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 3) เพื่อทราบ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของ
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํา แพงแสน กลุ ม ตั ว อย า งเป น นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 361 คน ประกอบดวย คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ตามแนวคิดของ
พาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรี่ (Parasuraman,Zeithaml and Berry) และคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก แบบสอบถาม
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.893 ขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณนํามาวิเคราะหผล
ไดรับคืน 361 ฉบับ คิดเปนรอยละ100 สถิติที่ใ ชใ นการวิจัย คือ ความถี่ (frequency) รอยละ
(percentage) ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ( X ) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิ เ คราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับสังคมศาสตร
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
กับ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สรุปดังนี้
1. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใ นระดับ มากทุก ดาน โดยเรีย งลําดับ มัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานลัก ษณะทางกายภาพ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริก าร
ดานความไววางใจ ดานความนาเชื่อถือของบริการ และดานการเขาถึงจิตใจ ตามลําดับ
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2. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายด านพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสัมพันธทางสังคม ดานจิตใจ ดานรางกาย ตามลําดับ
และอยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม
3. คุณภาพการบริก ารของกองกิ จการนิ สิ ต (กํา แพงแสน) กั บ คุ ณ ภาพชีวิต ของนิสิต
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน มีค วามสัม พัน ธกัน อยา งมี นัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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การอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) โดยภาพรวม
อยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ง ไม ส อดคล อ งกั บ สมมติ ฐานของการวิ จัย ที่ ตั้ ง ไว วา คุ ณภาพการบริ การของ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ไดดําเนินงานนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง งานดานกิจการนิสิตเปนภารกิจที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่จะตองดําเนินควบคูไปกับภารกิจในดานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตทั้งทาง
ร า งกาย อารมณ สั ง คม สติ ป ญ ญา วิ ถี ชี วิ ต และจิ ต ใจ และอาจเป น เพราะกองกิ จ การนิ สิ ต
(กํา แพงแสน) ไดดํา เนินงานมาตรฐานกิจการนิสิต ที่ไดกําหนดภารกิ จหลักของฝา ยกิ จการนิสิต
ตองประกอบดวย 1) จัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน 2) สงเสริม
พัฒนาการของนิสิตในดานตาง ๆ เชน การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาดานสติปญญา
สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรมทักษะการใชเทคโนโลยี 3) ศึกษาและจัดสภาพแวดลอม
ของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาให เอื้ อต อการศึ ก ษาและการพั ฒนานิ สิ ต 4) ดํ า เนิ นกิ จการที่ สํ า คั ญของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดทําการประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นิสิต อย า งเปน ระบบเปนประจํา โดยใช วิ ธีก ารประเมิ นเชิ ง ปริม าณและวิ ธีป ระเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพ
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานกิจการนิสิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอปรกับ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดปฏิบัติตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
กํ า หนดมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ใช เ ป น กลไกในการบริ ห ารจั ด การในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประกอบดวย 3 ดานไดแก 1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานดานการเสริมสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
ซึ่งสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนด
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิต นักศึกษาและศิษยเกา มีประเด็นที่ควรพิจารณา และแนวทาง
การพัฒนา ไดแก การประเมินคุณภาพของการใหบริการ โดย 1) สถาบันจะตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบติดตามการจัดบริการของหนวยงานที่ใหบริการทุกป 2) ใหหนวยบริการทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการที่ไดรับจากสถาบันทุกดานอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และ
3) ใหหนวยบริการทุกหนวยจัดทําขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพของการ
ใหบริการทุกภาคเรียน
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการบริการมาโดยตลอดตาม
พระราชกฤษฏีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใหมีการ
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการและวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพือ่ นําขอคิดเห็นมาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่องมีการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับผูบริหารระดับสูงมอบนโยบายและใหความสําคัญกับการ
ใหบริการแกนิสิตผูรับบริการ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ซึ่งสอดคล องกับ แนวคิดของสถาบั นพัฒนาขาราชการพลเรือนที่ กลาววา การบริก ารประชาชน
สูความเปนเลิศ และการสรางความประทับใจใหกับประชาชน คือ กลยุทธการบริการ (Strategy)
หรือวัตถุประสงคหลักเปนแนวทางในการปฏิบัติตองกําหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมาย
โดยมีความยืดหยุน มีความแมนยํา ตรงเปาหมายไดดี โดยหลักฐานของการสนองตอบความตองการ
ของประชาชนไดอย างจริง จัง ระบบงาน (System) หรือกระบวนการอันต องเนนให ระบบการ
บริการประชาชนเปนเรื่องเรียบงาย ประชาชนสบายใจเมื่อมาใชบริการ ไมยุ งยากซับซอน เขารับ
บริการไดอยางเปนกันเอง มีความคลองตัว ขาราชการ(Staff) ผูใหบริการในทุกระดับตองไดรับการ
สรรหาพั ฒ นาและปรั บ พฤติ ก รรม ตลอดจนวิ ธี ก ารทํ า งานให มี ลั ก ษณะเน น ความสํ า คั ญ ของ
ประชาชน นั่นคือ มีจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดี การจะทําให การบริการสัมฤทธิผลตองไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากข าราชการทุกฝาย โดยทําเปนแผนการพัฒนาการบริการขององคกรขึ้นได
ชัดเจน เชนเดียวกับงานวิจัยของสุกัญญา ศิริสถิตย ที่ศึกษาความต อ ง การข องนิ สิ ต แล ะกา ร
ใ ห บ ริ ก า ร นิ สิ ต ข อ ง มหาวิท ยาลัย บูร พา วิท ยาเขตสารสนเทศ สระแกว พบวา 1) ความ
ตองการในการใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลั ยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก 2) การใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ
สระแกว โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) ความตองการในการใหบริการนิสิตของ
มหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกวจําแนกตามสาขาวิชา และเวลาเรียน โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมี นัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามระดับ การศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ
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สระแกวจําแนกตามสาขาและเวลาเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ นฤมล พฤกษศิลป ที่ศึกษาการประเมินคุณภาพบริการหองสมุดในสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งระดับความคาดหวังและระดับที่ไดรับบริการ กลุ มตัวอยางคือ
อาจารย นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 688 คนพบวา ผูใชทั้ง 3
กลุม มีความคาดหวังในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดาน ในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน
ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ซึ่งเมื่อจําแนกตามกลุมผูใช
พบวา ความคาดหวังในคุณภาพบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ เมื่อจําแนกตามกลุมผูใชพบวา อาจารยไดรับบริการจริงใน
ระดับมาก ทั้ง 5 ดาน สวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีไดรับบริการจริง 2 ระดับ คือ
ระดับมากและระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจของผูใชตอคุณภาพบริการโดยรวมพบวาอยูใน
ระดับมาก ผลการทดสอบความแตกตา งของคา เฉลี่ยในความคาดหวังของผูใชทั้ง 3 กลุม พบวา
แตกตางกัน 4 ดาน และไมแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ สวนที่ไดรับบริการ
จริงพบวาแตกตางกันทั้ง 5 ดาน
อยา งไรก็ด ี คุณ ภาพการบริก ารคือ ความพอใจของผู ร ับ บริก ารเปน หลัก ฉะนั ้น
การบริก ารจะตองมุ งใหผูรับบริการเกิ ดความพอใจ การประเมิ นผลการใหบริการไม วาเราจะตอง
ใหบริการมากมายเพียงใดแตก็เปนเพีย งดา นปริม าณแตคุณ ภาพการบริก ารนั้น วัด ไดดว ยความ
พอใจของผูรับบริก าร ดังนั้นการปรับปรุง คุณภาพการใหบ ริก ารจึง เปนหัวใจของการทํา งาน
ในทุกหนวยงาน
เมื่ อ พิ จ ารณาเรื ่อ ง คุณ ภาพการบริก ารของกองกิจ การนิส ิต (กํ า แพงแสน )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทั้ง 5 ดาน ผลการวิจัยพบวา
1.1 ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ อยู ใ นระดั บ มาก อาจเป น เพราะ กองกิจ การนิส ิต
(กํา แพงแสน) ไดจัด สรรงบประมาณประจํา ปจ ากมหาวิท ยาลัย เปน ประจํา ทุก ป เ พื่อ ปรับปรุง
อาคารสถานที่ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ภูมิทั ศนโดยรอบของอาคาร ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอพักนิสิต จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตา ง ๆใหพ รอมสําหรับ การใหบ ริก ารแกนิสิต
ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ จิตตินันท เดชะคุป ต ที่ศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพการบริการ พบวา ความพรอมในการใหบริการ (Readiness) มีความสัมพันธกับคุณภาพการ
บริการ หนวยงานบริการจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบดูแลใหบุคลากร สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ มีความพรอมอยูตลอดเวลาเพื่อสามารถสนองบริการไดอยางทันใจ
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1.2 ด านความน าเชื่ อถื อของบริ การอยู ในระดั บมาก อาจเป นเพราะ กองกิจ การนิส ิต
(กําแพงแสน) ใหความสําคัญกับการใหบริการนิสิตตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด คํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการใหบ ริก าร มีร ะบบขั ้น ตอนที ่ช ัด เจน มีก ารพั ฒนายุ ทธวิธีการบริการเพื่ อ
ใหบริการมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของ ปยพรรณ กลั่นกลิ่น ที่กลาววาสิ่งที่
ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับเมื่อใชบริการ ไดแก ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ และคําบอก
ตอเกี่ยวกับองคกร มาตรฐานที่ลูกคาตั้งไว การรับประกันคุณภาพที่ลูกคาจะไดรับประสบการณจาก
การใชบริการของลูกคาโดยเคยใชมากอนหรือมีการเปรียบเทียบกับคูแขงที่เปนธุรกิจแบบเดียวกัน
1.3 ด านการตอบสนองความต องการของผู รั บบริ การอยู ในระดั บมาก อาจเป นเพราะ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ใหความสําคัญ กั บ การให บ ริ ก ารโดยถู ก ต อ งสมบู ร ณ ค รบถ ว น
การบริการที่สามารถสนองความตองการของนิสิต การใหบริการของเจาหนาที่ ความกระตือ รือรน
การแก ไ ขปญหาตาง ๆ ของนิสิต การเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิ ดเห็นจากการใช บริก าร
นอกจากนี้ ยั ง พิ จารณาถึ งความจํ า เป นเร ง ด วนของนิ สิ ตในกรณี ที่ เจ็ บ ป วยฉุ ก เฉิ นเพื่ อ สามารถ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงศมณฑา ที่กลาวถึงจุดสําคัญของ
การบริการ ไดแก ผูบ ริโ ภคมีค วามมั่น ใจในบริก าร ไดรับ การตอบสนองตามความตอ งการ
ผูใ หบริก ารตองสามารถแกปญหาของผูบริโภคได มีความไวตอความรูสึกของผูบริโภค มีความ
รวดเร็ว ทันทีทันใด วองไวกระฉับกระเฉง เล็งเห็นคุณคา ความสําคัญในเวลาของผูบริโภคเป นหลัก
และตองมีการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
1.4 ดานความไววางใจอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ไดมีการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหตระหนักถึงพฤติกรรมการใหบริการแกนิสิตดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความสุภาพเปนมิตร หลัก สูตรที่อบรม เชน การใหบริก ารดวย service mind
ระบบการดูแ ลช วยเหลือนิสิต การปฐมพยาบาลแก นิสิต การสง ตอผูป วยในกรณีฉุ ก เฉิ น ฯลฯ
นอกจากนี้ยัง เนนใหบุคลากรทุกคนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี แ กนิส ิต ในดา นการแตง กาย
การวางตัว เปน ตน สอดคลอ งกับ แนวคิด ของ จิตตินัน ท เดชะคุป ต ที่ก ลา วถึง องคประกอบ
ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการวาความคาดหวังของผูใชบริการมักอยูที่การบริการที่รวดเร็ว
ทั นใจ และการแสดงออกด วยอั ธยาศั ยไมตรี ของผู ให บริ การ ความมีไ มตรีจ ิต ในการใหบ ริก าร
(Courtesy) รูจักคนหาความตองการของผูรับบริการและสรา งบรรยากาศของการบริการที่อบอุน
เปนกันเองของผูใหบริการจะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึก ที่ดีและประทับใจตอบริการที่ดี
1.5 ดานการเขาถึงจิตใจอยู ในระดับมาก อาจเปนเพราะ กองกิ จการนิสิต (กํ าแพงแสน)
ใหความสําคัญกั บระบบการบริการและการดูแลชวยเหลื อนิสิต การติด ตามหลัง จากที่ ใ หบ ริก าร
ไปแลว การใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา ติดตามดูแลนิสิตอยางใกลชิดดวยความเอื้ออาทร
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ในกรณีที่เจ็บปวยเขารับการบริการจากงานอนามัย การติดตามกรณีศึกษาเมื่อนิสิตขอรับคําปรึกษา
จากงานแนะแนว มีอาจารยที่ปรึกษาหอพักนิสิตประจําทุกตึกพักเพื่อสอดสองดูแลและใหคําปรึกษาแก
นิสิตในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตในหอพักมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเยี่ยมบานนิสิตในกรณี
ที่ นิ สิ ต ขอรั บ บริ ก ารจากงานแนะแนวและทุ น การศึ ก ษา สอดคล อ ง กั บ แนวคิ ด ของ
ศุภรัชต โชติกญาณ ที่กลาวถึงคุณลักษณะของผูใหบริการถือเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางคุณภาพ
การบริการ ผูใหบริการที่ดีควรเปนบุคคลที่มีลักษณะที่เปนมิตร จริงใจ เอื้อเฟอ เอื้ออาทร ซื่อสัตย
สะอาด โปรงใส รอบรู เชี่ยวชาญ ใหเกียรติผู อื่น สุภาพ กระฉับกระเฉง คลองแคลว เอาใจเขามาใส
ใจเรา ไม เลือกปฏิบัติ รับผิดชอบตอหนาที่ พรอมที่ จะไดรับการตรวจสอบ ยุติธ รรม เสมอภาค
คงเสนคงวา ไมทุจริต ไมใชอํานาจในทางที่ผิด
2. จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของนิสิต มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขต
กําแพงแสน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน
โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสัมพันธทางสังคม ดานจิตใจ
ดานรางกาย และอยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการ
วิจัย ที่ตั้ง ไววา คุณ ภาพชีวิตของนิสิต มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํา แพงแสน อยูใ น
ระดับ ปานกลาง อาจเปนเพราะ คุณภาพชีวิต คือ การมีสภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตที่ดี
หรือ การใชชีวิตอย า งมีความสุขในระหวา งการศึกษาอยู ในมหาวิท ยาลัยและนอกมหาวิท ยาลัย
โดยวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจของนิสิตที่เกิดจากการรับรูถึงสภาพทางดานรางกาย สภาพทางจิตใจ
ความสัมพันธ ทางสังคม รวมไปถึงการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของนิสิต
โดยผ า นการรั บ รู แ ละประเมิ น ด ว ยตนเอง ดั ง นั้ น การที่ นิ สิ ต ประเมิ นตนเองด ว ยการตอบ
แบบสอบถามจึงเปนการรับรูหรือเขาใจของตนเองที่มีตอสถานภาพชีวิตของตนเองภายใตบ ริบ ท
ของระ บบ วั ฒ นธรรม ค า นิ ย ม และสั ง คมที่ นิ สิ ต ใช ชี วิ ต อยู สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
เฮนเดอร ช อทท (Hendershott) กล า วว า การที่ บุ ค คลจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี นั้ น บุ ค คลนั้ น ต อ งมี
ความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสุขในการดําเนิน ชีวิต
อันประกอบดวย ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที่อยูอาศัย ความสัมพันธกับเพื่อน และบริการที่ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต คือ การสงเสริมใหนิสิต มีสภาพความเปน อยูแ ละ
การดํ า เนิน ชีว ิต ที ่ด ี ใชช ีว ิต อยา งมีค วามสุข ในระหวา ง การศึ ก ษาอยู ใ นมหาวิท ยาลัย และ
นอกมหาวิทยาลัย โดยวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจของนิสิตที่เกิดจากการรับรู ถึงสภาพทางดาน
รางกาย สภาพทางจิตใจ ความสัมพันธทางสังคม รวมไปถึ งการรับรูเกี่ยวกับ สิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การดําเนินชีวิตของนิสิต โดยผานการรับรูและประเมินดวยตนเอง สอดคลองกับ ผลการวิจัย ของ
ธวัชชัย เกียรติกมลมาลย ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ยรติจังหวัด สกลนคร พบวา ระดับ คุณภาพชีวิต ของนิสิต ระดับ ปริญญาตรี
ภาคปกติ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตเฉลิมพระเกีย รติจังหวัดสกลนคร จําแนกระดับ
คุณภาพชีวิตเปนรายดาน 4 ดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ และสังคมของนิสิตอยู
ในระดับคอนขางสูง และระดับคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมของนิสิตอยูในระดับปานกลาง
เช น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ อาณั ติ แพทย ว งษ ที่ ศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นานิส ิต นัก ศึก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุง เทพมหานครตามความคิด เห็น ของผูบ ริห ารและนิสิต นัก ศึก ษา
โดยรวมทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ ดานสังคม และดานจิตใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย ความคิดเห็นของอาจารยที่ป รึกษาอยูใ นระดับปานกลาง ผูบริหาร อาจารย ที่
ปรึ ก ษาชมรมและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร มี ค วามเห็ น ว า
มหาวิ ท ยาลั ย ควรให ค วามสํ า คัญ ในการพัฒ นานิส ิต นัก ศึก ษาเรื ่อ งคุณ ธรรม จริย ธรรม
กระบวนการคิด วิเ คราะห สัง เคราะห ทั ก ษะการสื่อสารภาษาอั ง กฤษ การแต ง กายของนิสิ ต
นักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ และการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ตามลําดับ แนวทางการพัฒนานิสิต
นักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก แนวทางการพัฒนานิสิตดานรางกาย ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัด
กิจกรรมการออกกํ าลัง กายที่ห ลากหลายและตอ เนื่อ งเพื่อ กระตุน และสง เสริม ใหนัก ศึก ษาได
ออกกําลังกาย จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาวางของนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดมี
โอกาสเขา รว มใหม ากที่สุด รณรงคในเรื่องกายแตงกายอย างจริง จัง แนวทางการพั ฒนานิสิต
นักศึกษาดานสังคมและสิ่งแวดลอม คือ ควรจัดใหนิสิตนักศึกษาไดพบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
หรือชนบทเพื่ อใหนิสิตนักศึกษาไดพูดคุยกับ ชุม ชนเพื ่อ แลกเปลี่ ย นความคิด เห็น และชว ยกัน
แกปญหา สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดเผยแพร ความรูสูชุมชน จัดทําโครงการที่ทําประโยชนเพื่อ
สังคม และที่สําคัญคือควรฝกใหนิสิตนักศึกษามีภาวการณเปนผูนํา ฝกการทํางานเปนทีม ฝกแสดง
ความคิดเห็นและกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ ควรจัด
โครงการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปอยางตอเนื่อง กระตุนใหนิสิต
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมควรสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษามีความประพฤติและมีจิตใจที่ดีงาม
เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน
ทั้ง 4 ดาน ผลการวิจัยพบวา
2.1 ดานรางกาย อยูใ นระดับ มาก อาจเปน เพราะ นิสิต มีก ารรับ รูถึ ง ความสุขสบาย
ความแข็งแรงของสุข ภาพรา งกาย การดําเนินชีวิตประจํา วัน ไดอย า งปกติ ซึ่ง การที ่ม นุษ ยจ ะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้นจะตองมีค วามเป นปกติของรา งกายและสติป ญญาเป นพื้นฐาน มี สุขภาพ
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อนามั ย แข็ ง แรง มี พ ละกํ า ลั ง ที่ ส ามารถทํ า กิ จ การงาน ได ด ี งานกิ จ กรรมและพั ฒ นานิ สิ ต
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาตาง ๆ ของนิสิต ประกอบดวยชมรม
วอลเลยบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมเปตอง ฯลฯ และมหาวิท ยาลัยยั ง ไดจัดสิ่ง อํานวยความ
สะดวกและสั น ทนาการอื่ น ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นร า งกายแก นิ สิ ต เช น สนามกี ฬ า
สระวายน้ํา สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมสําหรับออกกําลังกาย อาคารพลศึกษา (ฟตเนต) ตลอดจน
สถานพยาบาลเพื่อใหบริการทางการแพทยแกนิสิต ทําใหนิสิตมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง รับรูถึง
ความสุ ข สบายและความเป น ปกติ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
สัญญา สัญญาวิวัฒน ที่กลาวถึงลักษณะบุคคลที่มีคุณภาพชีวิต ไววา บุคคลนั้นมีสิ่งจําเปนพื้นฐาน
แก ค วามตองการของชีวิต ไดแก อาหาร ที่อยูอาศั ย เสื้อผา สําหรับ สวมใสอย า งเหมาะสม การมี
สุขภาพแข็งแรง กระปรี้ประเปรา
2.2 ดานจิตใจ อยูใ นระดับ มาก อาจเปน เพราะ นิ สิ ต มีก ารรับ รูถึง สภาพจิตใจของ
ตนเอง ความรูสึกพึงพอใจในชีวิต มีความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ หมายถึง การเปนผูมีจิตใจ
ที่ดี มองโลกในแงดี การมีพื้นฐานดานจิตใจและอารมณที่ดี จะชวยใหบุคคลเกิดความสุข และความ
สงบในการดําเนินชีวิต ซึ่ ง งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดสงเสริม
การจัดกิจกรรม ๆ ของนิสิต เชน ชมรมพุทธศาสน ชมรมคริสเตียน ชมรมนิสิตมุสลิม ฯลฯ เพื่อ จัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมจิตอาสา โครงการพัฒนาบุคลิกภาพดานตาง ๆ
เชน ความเชื่อมั่นในตนเอง การจัดการกับปญหาอยางสรางสรรค เทคนิคการคิดอยางสรางสรรค
ตลอดจนกิจกรรมที่ชวยใหนิสิตสามารถปรับตั วดํารงชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข
กอปรกับงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ใหบริการสงเสริมการ
พัฒนานิสิต ใหบริการใหคําปรึกษา ทดสอบทางจิตวิทยา ใหแกนิสิตทุกคณะทุกชั้นป สอดคลองกับ
แนวคิดของ ณรงคศักดิ์ ตะละภัฎ ที่กลาวถึง องคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตสําหรับบุคคล
ทั่วไปดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานจิตใจของตนเอง เชน การรับรู
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง การรับรูความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของตน และการรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับ
อารมณตาง ๆ ของตนเองได เปนตน
2.3 ดานความสัม พันธท างสังคม อยู ใ นระดับ มาก อาจเปน เพราะ นิ ส ิ ต รับ รูถ ึง
ความสัม พัน ธร ะหวา งตนเองกับบุคคลอื่น การวางตัว รวมไปถึงการรับรูในเรื่องความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนตางเพศ ซึ่งกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เปนหนวยงานที่พัฒนานิสิตใหมีความพรอม
ในการเรียนและการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เชน โครงการพี่สอนนอง
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ในหอพัก โครงการพี่หองนองหอ สงเสริมกิจกรรมการอยูรวมกันในหอพักนิสิต กิจกรรมทํางาน
รว มกั น ตลอดจนกิ จ กรรมที่ ช ว ยให นิ สิ ตสามารถปรับ ตั ว อยู ร วมกั บ เพื่ อ นนิสิ ต ในหอพั ก และ
ดํา รงชี วิ ต อยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ได อ ย า งมี ค วามสุ ข สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ นิ ศารั ตน ศิ ลปเดช
ที่กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลที่ดี จะตองประกอบดวยปจจัย พื้นฐานดา น
ความสมบูรณดานสัง คม การไดรับการยอมรับจากคนทั่วไปอันเนื่องมาจาก การมีมนุษย สัมพันธ
อันดี มีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับ ความสามารถ และความสําคัญของผูอื่น ตลอดจน
สิ่งอื่น ๆ ที่อยูรอบตัว
2.4 ดา นสิ่ง แวดลอ มอยู ใ นระดับ นอ ย อาจเปน เพราะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสนมีพื้นที่กวา 7,800 ไร ซึ่งเปนอาณาบริเวณที่กวางขวาง อาจทําใหการจัดบริการ
ตา ง ๆ เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิก ารและสิ่ ง แวดลอ มยั ง ไม ทั่ ว ถึง ดา นการคมนาคมภายนอกบริ เ วณหน า
มหาวิทยาลัย ดานถนนมาลัยแมนมักมีอุบัติเหตุอยู เ ปน ประจํา จํา นวนนิสิต ที่มีจํา นวนมากแต
หอพัก นิสิต ภายในวิท ยาเขตมีเ พีย ง 26 ตึก พัก ซึ่ง ยัง ไม เพียงพอตอการรับนิสิตเขาพักในหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัย สอดคลองกับสรุปผลโครงการเสวนาผูนําองคกรกิจกรรมนิสิตไดสรุปผลการ
รับฟงปญหาและขอรองเรีย นตาง ๆ ของนิสิต ดังนี้ 1) การเขาออกมหาวิทยาลัยในปจจุบันนั้นไมมี
ความปลอดภัย เนื่องจากไมมีการตรวจบัตรทําใหไ มท ราบวา รถคัน นั้น เปน ของผูขับ ขี่จ ริง หรือไม
ทํา ใหเกิดปญหาการลัก ขโมยรถมอเตอรไ ซต ขาดความปลอดภัยในการคมนาคม บริเวณถนน
มาลัยแมนมัก เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 2) ปญหาน้ํา อุปโภคภายในหอพักของนิสิตไมเพียงพอ บางครั้ง
น้ําประปาในหอพักไมไหล จากปญหาที่กลาวมาขางตนเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของนิสิตภายใน
มหาวิทยาลัยสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต เชนเดียวกับ ผลการวิจัยของ จินตนา กิ่งแกว
ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
จัน ทบุร ี 6 ด า น คื อ สภาพแวดล อ มด า นการเรี ย นการสอน สภาพแวดล อ มด า นการบริ ห าร
สภาพแวดล อ มด า นการให บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา สภาพแวดล อ มด า นการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
สภาพแวดล อ มด า นสั ง คมในกลุ ม เพื ่อ น และสภาพแวดลอ มดา นอาคารสถานที ่ พบวา
ในภาพรวมนักศึกษามี ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทุกดานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมแตละดานเรียงตามระดับคะแนนจากมากไปหานอย
ดังนี้ สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานสังคมในกลุมเพื่อน สภาพแวดลอม
ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา สภาพแวดลอมดานการบริหาร สภาพแลดลอมดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมดานการใหบริการแกนักศึกษา
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3. จากผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริก ารของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน) กับ
คุณภาพชีวิตนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในภาพรวมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) เปนหนวยงาน
สังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ สภามหาวิทยาลัย มีหนาที่สนั บสนุน
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิต ใหตรงตามเจตนารมณและวัตถุป ระสงคของ
มหาวิทยาลัย ชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา
สังคม อารมณและจิตใจ กอนที่จะจบเปนบัณฑิต กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประกอบดวย
หนวยงานภายใน 5 หนวยงาน ไดแก งานธุรการ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา งานหอพัก และงานอนามัย ซึ่งแตละงานมีภารกิจหลักตามมาตรฐานกิจการนิสิต
และสวัสดิการที่กลาววา งานกิจการนิสิตซึ่งเปนงานสวนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษามีความเกี่ยวของ
โดยตรงทั้งทางดานปจจัยที่จําเปนและดานกระบวนการในการผลิตบัณฑิต ในดานปจจัยที่จําเปน
ในการผลิตบัณฑิตนั้น กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เปนหนวยงานที่ชวยใหนิสิตนักศึกษาซึ่ง
เปนวัตถุดิบหรือปจจัยในการผลิตบัณฑิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน โดยจัดบริการตาง ๆ
เพื่อชวยแกปญหาหรือลดปญหาของนิสิตนักศึกษาในดานกระบวนการในการผลิตบัณฑิต เปน
สวนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตเพราะเปนหนวยงานที่ชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
โดยการจัดฝกอบรมนิสิตนักศึกษา การใหคําปรึกษา การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูภายนอกชั้นเรียนโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมของสถาบัน
อุดมศึกษาใหเอื้อตอการศึกษาและการพัฒนานิสิต จึงทําใหคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในภาพรวม
มีความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา
3.1 คุณ ภาพการบริก ารของกองกิจ การนิสิต (กํา แพงแสน) ดา นความไวว างใจ
สัม พัน ธก ั บ คุณ ภาพชีว ิต ของนิส ิต มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขต กํ า แพงแสน
ดานรางกาย อาจเปนเพราะคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน) ดานความ
ไววางใจ คือ การมีความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยนของผูใหบริการ การใหบริการดวย
ความซื่อสัตย และการสรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ ไดแก ผู ใหบริการ มีความรูที่จะตอบ
ปญหาได ผูใ หบริก ารสามารถอธิบ ายใหเขาใจในขอสงสัย ตา ง ๆ ผูใ หบ ริก ารมีพ ฤติก รรมที่
สรางใหเกิดความมั่นใจในการบริการ สวนคุณภาพชีวิตของนิสิตดานรางกายคือ การรับรูสภาพ
ความสมบู ร ณ แ ข็ ง แรงของร า งกาย การรั บ รู ถึ ง ความสุ ข สบาย ไม มี ค วามเจ็ บ ป ว ยรวมถึ ง
ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวยทางรางกายได การรับ รูถึง พละกํา ลัง ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การนอนหลับพักผอน ความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น ความสามารถในการ
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ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดังนั้น เมื่อนิสิตไววางใจในบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
แลว การที่นิสิต จะเชื่อ ถือ และปฏิบัติต ามคํา แนะนํา ตา ง ๆ ที่ก องกิจ การนิสิต (กํา แพงแสน)
ไดเสนอแนะไปนั้นก็ยอมจะเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงทําใหสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิต
ดานรางกาย ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของโยลันดา นิกกี้ (Yolanda Nikki) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางบานโรงเรียนและสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุน พบวา การที่
วัยรุนอยูในการดูแลที่ดีของทางบาน โรงเรียน และมีสังคมที่ดีจะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาใหคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น อีกทั้งควรมีการดูแลเกี่ยวกับการอยูรวมในสังคม การเอาใจใสที่ดีของผูปกครองและ
สถานศึกษาจะเปนปจจัยหลักในการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของวัยรุนดีขึ้น และสามารถนําไปชวย
ในการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวของใหดีขึ้นตอไปในอนาคต
3.2 คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริก ารสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กํ าแพงแสน ดานรา งกาย อาจเปนเพราะ การตอบสนองความตอ งการของผูรับ บริก าร ไดแ ก
เจาหนาที่มีความกระตือรือรนเมื่อนิสิตมาติดตอขอรับบริการ เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาการ
ใหบ ริก ารไดท ัน ที เจา หนา ที ่เ ปด โอกาสใหแ สดงความคิด เห็น ตอ การใหบ ริก าร เจา หนา ที่
ใหบ ริก ารดว ยความสะดวกรวดเร็ว มีบ ริก ารสํา หรับ นิส ิต ในกรณีฉ ุก เฉิน เชน รถพยาบาล
กุญแจสํารองหอพัก และคุณภาพชีวิตของนิสิต ดานรางกาย ไดแก นิสิตพึงพอใจตอรูปรางของ
ตนเอง นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง นิสิตพักผอนอยางเพียงพอ นิสิตออกกําลังกายเปน
ประจําและสม่ําเสมอ นิสิตมีสมรรถภาพรางกายที่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดเ ปนปกติสุข
นิสิตจัดการกับความเจ็บ ปวยของรา งกายไดอยา งถูก ตอ ง เมื่อการบริก ารของกองกิจ การนิสิต
(กําแพงแสน) สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตผูใชบริการได อาทิเชน งานอนามัยที่เปน
หนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพแกนิสิต ตลอดจนเปดใหบริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
จัดใหบริการในดานตาง ๆ ไดแก การตรวจรักษาโรคทั่วไปและอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยพยาบาล
วิช าชีพ และมีแ พทยจ ากโรงพยาบาลจัน ทรุเ บกษามาใหบ ริก าร การบริก ารทัน ตกรรม การ
ใหบริการเภสัชกรรมจายตามใบสั่งยา ใหบริการยืมกระเปายาสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ และมี
บริการยาสามัญประจํา หอพักนิสิต บริการดังกลาวจึงทําใหนิสิตรับรูวาตนเองสามารถจัดการกับ
ความเจ็ บ ป ว ยของร า งกายตนเองไดอ ยา งถูก ตอ ง มีส มรรถภาพรา งกายที ่ส ามารถดํ า เนิน
ชีวิตประจําวันไดเปนปกติสุข และนอกจากนี้ยังมีบริการของหอพัก นิสิตที่มีส ภาพแวดลอมอาณา
บริเ วณและจั ด กิจ กรรมเกี่ ยวกั บ การพั ฒนานิ สิตในลัก ษณะที่ จะใหห อพั ก นิสิตเป นศู นย ศึ ก ษา
และอาศัย (Living and Learning Center) เพื่อใหเปนทั้งที่พักอาศัยและสถานที่ศึกษาเรียนรูในหอพัก
จัดใหมีหองอานหนังสือ หองคอมพิวเตอร หองดูโทรทัศนในระบบเคเบิ้ลทีวี พื้นที่ออกกํา ลังกาย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

117
จัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ฯลฯ บริการดังกลาวจึงทําใหนิสิตรับรูวาตนเองพักผอนอยางเพียงพอ
และออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอ ตลอดจนนิสิตพึงพอใจตอรูปรางของตนเอง และนิสิต
พึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิสัญ อางเฮา ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิต
ที่อยู หอพักในจุฬ าลงกรณมหาวิท ยาลัย พบวา คาคะแนนคุ ณภาพชีวิตของนิสิตที่ อยูหอพั ก ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับสูง และเมื่อแยกแตละดาน พบวา คุณภาพชีวิตดาน
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น และคุณภาพชีวิตดานหอพัก มีคา คะแนนอยูในระดับสูง สวนคุณภาพ
ชี วิ ต ด า นสั ง คม/กิ จ กรรม และด า นการเรี ย น มี ค า คะแนนอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต ไดแก ดานการเรียน การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่
หอพัก การบริการพยาบาลของหอพักเมื่อเจ็บปวย คาหอพักตอภาคการศึกษา สภาพแวดลอมของ
หองพักดาน แสงสวาง สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิตหอพักโดยรวม คือ การดูแล
เอาใจใสของเจาหนาที่หอพัก
3.3 ความสัม พัน ธร ะหวา งคุณ ภาพการบริก ารของกองกิจ การนิสิต (กําแพงแสน)
ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจ กั บคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํา แพงแสนในภาพรวม ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น และ
ความสัม พันธระหวา งคุณภาพการบริก ารของกองกิจการนิสิต (กํา แพงแสน)ในภาพรวม กับ
คุณ ภาพชีวิต ของนิส ิตมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํา แพงแสน ในดา นสิ่ง แวดลอ ม
ไมม ีค วามสั ม พั น ธ กั น นั้ น อาจเนื่ อ งมาจาก ผู ต อบแบบสอบถามมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ห ลากหลาย
โดยผูวิจัย ไดส อบถามไปยัง นิสิต ทั ้ง เพศชายและเพศหญิง นิสิต ทุก คณะ และนิสิต ทุก ชั้น ป
ซึ่ง ยอ มมีค วามคิดเห็นที่หลากหลายแตกตางกัน สอดคลองกับ งานวิจัยของ นพรัตน เรียบทวี
ที่ ศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ มี อิ ทธิ พ ลต อ คุ ณภาพชี วิ ตของนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่
1,2,3 และ4 จํานวน 429 คน พบวา 1) องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 องคป ระกอบ ไดแก เพศหญิง การใชเวลาวางในการเรียน ลักษณะ
มุงอนาคตทางการเรียนสัมพั นธภาพระหวางนัก ศึกษากับ ผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหวา งนัก ศึก ษากับอาจารย และสัมพันธภาพระหวางนัก ศึกษากับ
เพื ่อ น 2) องคป ระกอบที ่ไ มม ีค วามสั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร มี 12 องคประกอบ ไดแก ชั้นปที่กําลัง
ศึกษาอยู : ชั้นปที่1 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่2 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่3 ผลสัมฤทธิ์

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

118
ทางการเรียน คาใชจายตอเดือน ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง : รายรับ
รวมกันบิดามารดาแยกกันอยู และบิดามารดา ถึงแกกรรม เชนเดียวกับ แสงอรุณ พจนพัฒนพล
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น สูง สถาบัน
เทคโนโลยีร าชมงคล วิท ยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปน นัก ศึก ษาที่
กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2545 ของคณะ
ไฟฟา เทคโนโลยีก ารผลิต คณะเครื่อ งกล และคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จํานวน 360 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต จํานวน 6 ปจจัย ไดแก สัม พันธภาพระหวา งนัก ศึก ษากับ
ผูป กครอง การใชเ วลาเรีย น ลัก ษณะมุง อนาคตทางการเรีย น บรรยากาศในการเรียนการสอน
สัม พั นธภาพระหวา งนัก ศึก ษากั บอาจารย และสัม พั นธภาพระหวา งนัก ศึ ก ษากั บเพื่ อน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก
เพศชาย เพศหญิง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 คณะไฟฟา คณะเครื่องกล คณะบริหารธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นต่ํา ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น ปานกลาง ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนสูง คาใชจายตอ
เดือนต่ํา คาใชจายตอเดือนปานกลาง คาใชจายตอเดือนสูง ผูปกครองอาชีพรับราชการ ผูปกครอง
อาชีพคาขาย ผูปกครองอาชีพรับจาง ผูปกครองอาชีพเกษตรกรรม ผูปกครองอาชีพธุรกิจสวนตัว
ผูปกครองอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูปกครองสถานภาพคู และผูปกครองสถานภาพหมาย
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ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบการวิจัย การอภิปรายผล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. เพื่อเปนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารของกองกิ จ การนิ สิ ต (กํา แพงแสน) ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จึงควรดําเนินการ ดังนี้
ด า นผู บ ริ ห ารต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการบริห ารงานและมี
ประสบการณในดานงานกิจการนิสิตและตองจัดกระบวนการบริหารภายในฝายใหมีประสิทธิภาพ
เชน การวางแผน การจัดองคก าร การบริหารงานบุคคล การดําเนินงาน การสั่งการ การรายงาน
การประสานงานและการงบประมาณ สําหรับผูบริหารระดับ ฝายหรือระดับงานตองเปนผูที่ทํางาน
ประจํา เต็ม เวลา เปน ผูมี ค วามรู มีป ระสบการณใ นงานที่รับ ผิดชอบและมีความสามารถในการ
บริหารงาน
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ดานบุคลากรในหนวยงานทุกฝายตองมีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรตองมี
ความรูและสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย บุคลากรที่ ปฏิบัติงานดานวิชาชีพ เชน แพทย
ทันตแพทย พยาบาล นักวิชาการศึกษา นักแนะแนว ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพ
ที่ป ฏิบัติง าน สํา หรับ บุคลากรภายนอกฝายกิจการนิสิตที่ มาช วยทํางานใหฝายกิจการนิสิต เช น
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต อาจารยที่ปรึกษาหอพักนั้ นตองจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการให
อาจารย ที่ ป รึ ก ษามี ค วามรู แ ละทัก ษะในการทํ า งานและสามารถชว ยเหลือ นิส ิต ไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนฝก อบรมใหแก บุคลากรของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริก ารในหัวขอตาง ๆ อาทิ เช น ทัก ษะการใหบ ริก าร บุค ลิก ภาพของผูใ หบ ริก าร
ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรเนนการบริการเพื่อ เขาถึงจิตใจของผูรับบริการ
ดานสภาพที่ตั้งของอาคารกองกิจการนิสิต ตองปรับปรุง ภูมิทัศ น ใหสวยงาม สะอาด
ปลอดภัย ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกสํา หรับ ผูรับ บริก ารใหมีเ พีย งพอและพรอมใชง าน
และทัน สมัย ตรวจสอบความถูก ตอ งของการจัด บริก ารตา ง ๆ ครบถว นตามที ่แ จง ไว มีก าร
กําหนดขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจนเปนไปตามระยะเวลาที่แจงไว
2. เพื่อเปนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต พั ฒ นานิ สิ ต ให มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงคตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงาน
ภายในที่เกี่ยวของจึงจําเปนอยางเรงดวนที่ตองพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการ
เรียนรูและการอยูอาศัย ของนิสิต เชน ปรับ ปรุงหอพัก นิสิตใหมีส ภาพแวดลอมที่เหมาะแกก าร
อยูอาศัย จัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหรองรับ การขยายตัวของนิสิตที่เพิ่มขึ้น การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการอยูอาศัย พักผอนหยอนใจ และทํากิจกรรมตาง ๆ
ของนิสิตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังกลาวขางตน เพื่อประโยชนในการศึกษา
คนควาขอมูลของผูบริการ นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) วาสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนหรือไม
2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ในทรรศนะ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
4. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
เรื่อง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
ตําแหนง
ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต มวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ
ตําแหนง
ผูอ ํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อ
ตําแหนง
คณะกรรมการบริหารเครือขายองคกรวิชาการสารเสพติด สํานักงานปปส./ นักวิจัยอิสระ
วุฒิการศึกษา วท.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ตําแหนง
รองอธิการรองอธิการบดีฝายบริหารจัดการเรียนรูและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
วุฒิการศึกษา กศ.ด.การทดสอบและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
5. นายศักดิเดช อุบลสิงห
ตําแหนง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารของกองกิ จ การนิสิ ต (กํา แพงแสน)
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเป น เครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวม
ขอมูลสําหรับการวิจัย เรื่อง คุณ ภาพการบริก ารของกองกิจ การนิสิต (กํา แพงแสน) กับคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบคุณภาพ
การบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน และ 3) เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของ
กองกิ จการนิสิต (กําแพงแสน) กั บคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน
3. การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานหรือ
องคกรทานประการใด และคําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอทานชวยใหการดําเนิน การ
บริหารงานของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ดังนั้น ขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของทานชวยใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุผลและ
เกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป
4. เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกข อ ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้
นางสาวอมรพิมล พิทักษ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรง
กับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. คณะ
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
3. ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 6
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ตอนที่ 2 คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงตามความ
คิดเห็นของทาน
5 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับมาก
3 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับนอย
1 หมายถึง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับนอยที่สุด

ขอที่

1

2

3
4
5
6
7
8

คําถาม
ดานลักษณะทางกายภาพ
สถานที่ตั้งของอาคารกองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน) มีความเหมาะสมกับการ
มาติดตอขอรับบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ
เชน ที่นั่งรอ กระดาษ ปากกา
มีเพียงพอและพรอมใชงาน
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัย
อาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
มีความสะอาดและปลอดภัย
เจาหนาที่ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ
ดานความนาเชื่อถือของบริการ
นิสิตใหความเชื่อถือในการบริการ
ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
บริการที่นิสิตไดรับมีความถูกตอง
บริการที่นิสิตไดรับเปนไปตามระยะเวลา
ที่แจงไว

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

143

ขอที่
9

คําถาม

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)จัดบริการ
ประเภทตาง ๆ ครบถวนตามที่แจงไว
10 มีการกําหนดขั้นตอนการใหบริการ
อยางชัดเจน
ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
11 เจาหนาที่มีความกระตือรือรน
เมื่อนิสิตมาติดตอขอรับบริการ
12 เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาในการ
ใหบริการไดทันที
13 เจาหนาที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
ตอการใหบริการ
14 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
15 มีบริการสําหรับนิสิตในกรณีฉุกเฉิน เชน
รถพยาบาล กุญแจสํารองหอพัก
ดานความไววางใจ
16 เจาหนาที่แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริต
17 เจาหนาที่แสดงออกถึงความสุภาพ
และเปนมิตร
18 เจาหนาที่แสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดี
แกนิสิต
19 เจาหนาที่แสดงออกถึงความรู
และประสบการณในการใหบริการ
20 นิสิตใหความไววางใจในการบริการ
ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย
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ขอที่

21
22
23
24
25

คําถาม
ดานการเขาถึงจิตใจ
เจาหนาที่สนใจติดตามสอบถามนิสิต
หลังจากที่ใหบริการไปแลว
เจาหนาที่ใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา
เจาหนาที่ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
เมื่อนิสิตมีความกังวลใจ เจาหนาที่ใหความ
ชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ
เจาหนาที่ใหบริการแกนิสิตจนเสร็จสิ้น
แมจะหมดเวลาแลวก็ตาม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สําหรับ
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ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้แลวกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงตามความ
คิดเห็นของทาน
5 หมายถึง
ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
ระดับมาก
3 หมายถึง
ระดับปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับนอย
1 หมายถึง
ระดับนอยที่สุด

ขอที่

1
2
3
4
5
6

คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน

คําถาม
ดานรางกาย
นิสิตพึงพอใจตอรูปรางของตนเอง
นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง
นิสิตพักผอนอยางเพียงพอ
นิสิตออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอ
นิสิตมีสมรรถภาพรางกายที่สามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดเปนปกติสุข
นิสิตจัดการกับความเจ็บปวยของรางกายได
อยางถูกตอง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย
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ขอที่

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21

คําถาม
ดานจิตใจ
นิสิตพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง
นิสิตรับรูวาตนเองมีคุณคาและมีความหมาย
นิสิตมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง
และชีวิต
นิสิตจัดการกับความกังวลและความเครียด
ของตนเองไดอยางถูกตอง
นิสิตมีความสุขกับการเรียน
นิสิตมีความสุขขณะดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
ดานความสัมพันธทางสังคม
นิสิตเปนที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ในกลุม
นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อเห็นบุคคลอื่น
ลําบาก
เมื่อไดรับความลําบากนิสิตยอมรับความ
ชวยเหลือจากผูอื่น
นิสิตรับรูและเขาใจความสัมพันธระหวาง
บุคคลในรูปแบบตาง ๆ
นิสิตสามารถทํางานรวมกับเพื่อนทุกคนได
นิสิตสามารถวางตัวกับเพื่อนตางเพศ
ไดอยางเหมาะสม
ดานสิ่งแวดลอม
หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอม
เหมาะแกการอยูอาศัย
การคมนาคมมีสะดวกและปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สําหรับ
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ขอที่

คําถาม

22
23
24

นิสิตไดรับขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
นิสิตพึงพอใจตอบรรยากาศในมหาวิทยาลัย
นิสิตพึงพอใจตอสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย (เชน น้ํา ไฟฟา โทรศัพท
สาธารณะ ฯลฯ)
นิสิตพึงพอใจตอสถานที่พักผอนหยอนใจ
และทํากิจกรรมสันทนาการในมหาวิทยาลัย

25

ระดับความคิดเห็น

สําหรับ
ผูวิจัย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
เกิดวันที่
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2551

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549 -ปจจุบัน

นางสาวอมรพิมล พิทักษ
14 กรกฎาคม 2523
156/3 ถนนอูทอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย 71000
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73140

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว (เกียรติยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เขาศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักวิชาการศึกษา สังกัดกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73140

