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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.   
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สงผลกระทบตอประเทศอยางมากในปจจุบัน คือ                
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่มีเสรีการคามากขึ้น การลดหรือทําลายกําแพงภาษีศุลกากร
ระหวางประเทศ กระบวนการประชาธิปไตยที่หยั่งลึกในวิถีความคิด วิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น  
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วทําใหการไหลบาของวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และสิ่งท่ีกระทบ
ตอสังคมไทยมากที่สุดคือเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วและ    
ไรขีดจํากัด นําไปสู 1) การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กระแสโลกาภิวัตน ขาวสาร ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อสารทําใหสังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
ขับเคลื่อนตลอดเวลา 2) ชีวิตท่ีเรียบงายเปลี่ยนเปนการแขงขันไรน้ําใจ การไหลบาของวัฒนธรรม
ตะวันตกเปลี่ยนสภาพสังคมไทยจากวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย สงบและเอ้ืออาทรเปนสั งคมบริโภคนิยม     
มีการแขงขันสูง ตางคนตางอยู เอารัดเอาเปรียบไมคํานึงถึงศีลธรรม  3) วิกฤติทางสังคมเปนปญหาใหญ    
ที่สังคมไทยประสบอยู ความประพฤติของเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาไมเหมาะสม 
ลอแหลม เสี่ยงตออันตราย บางพฤติกรรมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงตอตนเอง ครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา บางพฤติกรรมนําไปสูการสูญเสียอนาคตและชีวิต1 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ไดตระหนักถึงสถานการณและความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
และภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจพลังงานและภูมิอากาศท่ีเปนไปอยาง
รวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น ทิศทางการ
บริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว        
จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสรางความ
เข็มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีเนนความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสหากิจ

                                                 
 1 สุริยา  เสถียรกิจอําไพ, “กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” (เอกสารใน
การสัมมนาเร่ืองกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก    
เสนอที่รอยัลริเวอรแคว กาญจนบุรี, 29 มกราคม 2552), 3. 
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ขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกันจําเปนตองปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค  ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ เพื่อสามารถใชโอกาสท่ี
เกิดข้ึนและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนที่มีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558  ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพ
ทั้งโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสควบคูกับการยกระดับ คุณภาพคน การเสริมสราง
องคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย2 

 การเปล่ียนแปลงขางตน ทําใหการเตรียมนิสิตนักศึกษาเพ่ือใหเปน “ทรัพยากรบุคคล” ที่
มีความสําคัญตอการ “สรางสรรคสังคม” นําพาประเทศชาติไปสูความผาสุกไดเปลี่ยนไปจากเดิม
คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะน้ีประเทศไทยกําลังประสบวิกฤติทางสังคม  การเมือง             
และเศรษฐกิจดังท่ีปรากฏเปนขาวตามสื่อมวลชน นักวิชาการ นักการศึกษา นักคิด นักเขียนและ
นักพัฒนาท่ีมองการณไกลไดทบทวนและหาทางเยียวยาแกไข แนวทางประการหนึ่งท่ีเห็นวาสําคัญ 
คือ การพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพดวยการกําหนดนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาที่ให
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ คุณธรรมและคุณคา3 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม   
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ การผลิตบัณฑิตใหเปน  
ผูรอบรูดานวิทยาการขั้นสูง เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมและเปน    
ผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว       
ไมอาจทําใหผูเรียนเกิดบุคลิกภาพที่สังคมตองการไดอยางสมบูรณ ผูเรียนจะประสบความสําเร็จ     
การพัฒนาคนจะเปนผลสัมฤทธิ์ไดก็ตอเมื่อไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในทุกดาน          
การพัฒนานิสิต นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณมีปจจัยหลายประการ เชน ปจจัยทางดานวิชาการ  

                                                 
 2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2558 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7. 
 3 สุริยา  เสถียรกิจอําไพ, “กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” (เอกสารใน
การสัมมนาเร่ืองกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก    
เสนอที่รอยัลริเวอรแคว กาญจนบุรี, 29 มกราคม 2552), 4. 
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ดานการบริหาร ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม4  การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจําเปนอยางย่ิง
ที่จะตองมีการจัดประสบการณใหแกนิสิตนักศึกษา นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน งานท่ี
เกี่ยวของกับนิสิต นักศึกษาโดยตรงท่ีจะเสริมสรางประสบการณเหลาน้ีคืองานกิจการนิสิตนักศึกษา
ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา โดยสนับสนุนการจัดการศึกษานอกเหนือจากการเรียน
การสอนในหองเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อจัดบริการ จัดสวัสดิการ จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหนิสิต   
เกิดความรับผิดชอบ ปลูกฝงทัศนคติในการดําเนินชีวิต การบริหารงานกิจการนิสิตจึงเปนหนาท่ี
สําคัญประการหนึ่งที่ผูบริหาร อาจารยและผูที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนทาง
การศึกษาท่ีจะเกิดขึ้นแกนิสิตเปนสําคัญ5 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิต     
ที่พึงประสงคตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อใหขีดความสามารถและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถือวา “นิสิตคือหัวใจของ
มหาวิทยาลัย” และ“บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือหัวใจของประเทศ”6  ในการผลิต
บัณฑิต  มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังน้ี 1)  มีความรู   มีหลักคิด 
ทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรที่ตนศึกษา สามารถเชื่อมโยง องคความรูกับ
สรรพวิทยาการอ่ืน ตลอดจนสามารถนําหลักคิดและประสบการณทางวิชาการมาปรับและประยุกตใช
เพื่อพัฒนาสรางสรรคใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงภายใตบริบทของสังคมไทย  
2) มีความรูเทาทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและระดับโลก  3) มีทักษะทาง
ภาษาตางประเทศที่เพียงพอตอการใชงานและการเรียนรูทางวิชาการในระดับสูง 4) มีประสบการณ
ทางวิชาชีพที่เพียงพอตอการนําไปใชปฏิบัติงานและมีแนวคิดในการสรางงานดวยตนเอง 5) มีศักยภาพ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูตลอดจนมีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง  
6) มีคานิยมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต ไดแก การยึดม่ันในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยึดม่ัน
ในวิถีทางประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การรูจักพึ่งพาตนเอง 7) มีบุคลิกภาพ
และการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม ไดแก การแสดงออกในดานมนุษยสัมพันธ  ดานภาวะ
                                                 
 4 สํานักงานการอุดมศึกษา,  สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา,  ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย  
(ม.ป.ท., 2552), 4. 
 5 เร่ืองเดียวกัน,  6. 
 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เกษตรศาสตรในหวงมิถุนายน–ธันวาคม พ.ศ.2545 เพื่อ 
60 ปม.ก. พ.ศ.2546 ของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2545), 3. 
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อารมณ  ดานการมีสัมมาคาราวะ ดานการสื่อขอความและดานกาลเทศะ 8) มีจิตสํานึกดานคุณธรรม
ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ  ไดแก การมีวินัยในตนเอง การยึดม่ัน
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต การหลีกหนีอบายมุขและสิ่งเสพติด การมีจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวมและสังคม 9) ความสามารถในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง7 

 งานดานกิจการนิสิตเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งที่จะตองดําเนินควบคูไปกับภารกิจ  
ในดานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานิสิตท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา วิถีชีวิตและจิตใจ 
เปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีพัฒนาการทางดานวิชาการ (Academic 

Development) และพัฒนาการความเปนมนุษย (Human Development)  กระบวนการดําเนิน งานกิจการ
นิสิตทําไดหลากหลาย เชน การใหคําปรึกษา แนะนํา การสรรหา การรับเขาเรียน การบริการดานท่ีพัก 
ทุนการศึกษา การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม การปรับตัวเขากับวิธีการศึกษา ซึ่งจะตองประสาน
สอดคลองเปนกระบวนการเดียวกับการเรียนการสอนเพื่อกอใหเกิดพัฒนาการ  ขึ้นแกนิสิตนักศึกษา8    
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนด มาตรฐานกิจการนิสิตและภารกิจหลักของฝายกิจการ
นิสิต ประกอบดวย 1) จัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน 2) สงเสริม
พัฒนาการของนิสิตในดานตาง ๆ เชน การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาดานสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรมทักษะการใชเทคโนโลยี 3) ศึกษาและจัดสภาพแวดลอม
ของสถาบันอุดมศึกษาใหเอ้ือตอการศึกษาและการพัฒนานิสิต 4) ดําเนินกิจการที่สําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากน้ี ยังไดกําหนดมาตรฐานหลักใหสถาบันอุดมศึกษาตองทําการวิจัยและ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนิสิตอยางเปนระบบทั้งฝายกิจการนิสิตและแตละงานเปนประจํา 
โดยใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณและวิธีประเมินเชิงคุณภาพ  การเก็บขอมูลนั้นตองเก็บจากนิสิต
และ/หรือผูที่เกี่ยวของเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานกิจการนิสิตใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น9   
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปน  
กลไกในการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 3 ดานไดแก 1) มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานดานการเสริมสราง

                                                 
 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คูมืออาจารยท่ีปรึกษา ประจําป 2550 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,2550),  2. 
 8 สําเนาว  ขจรศิลป, มิติใหมกิจการนักศึกษา  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหาวิทยาลัย  
เกษมบัณฑิต, 2542), 8. 

 9 ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกจิการนักศึกษา (กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ินท จํากัด, 2541), 5. 
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และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตาม
องคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 9 องคประกอบ ไดแก  1) องคประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 2) องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน             
3) องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต นักศึกษา  4) องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5) องคประกอบท่ี 5      
การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) องคประกอบ   
ที่ 7 การบริหารและการจัดการ 8) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  9) องคประกอบที่ 9        
ระบบกลไกและการประกันคุณภาพ10  จะเห็นไดวาองคประกอบที่ 3 นั้นไดกลาวถึงการพัฒนานิสิต
นักศึกษาซึ่งองคประกอบดังกลาวไดกําหนดตัวบงช้ี ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิต นักศึกษาและ
ศิษยเกา มีประเด็นท่ีควรพิจารณา และแนวทางการพัฒนาดังน้ี  1) การสํารวจความตองการจําเปน
ของนิสิต นักศึกษา  แนวทางการพัฒนา คือ  ฝายกิจการนักศึกษามีการสํารวจความตองการจําเปน
ของนักศึกษาป 1 ตั้งแตชวงท่ีมีการปฐมนิเทศและนําเสนอผลการสํารวจตอหนวยงานที่ใหบริการ         
2) การจัดบริการแกนิสิต นักศึกษา แนวทางการพัฒนา คือ มีการจัดหนวยบริการแกนักศึกษาให
ครอบคลุมตามความตองการจําเปน โดยอยางนอยมีบริการตอไปนี้  ไดแก  การบริการดาน            
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู  การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
การบริการดานการใหคําปรึกษา การบริการขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา   

3) การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู    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 สภาพโตะเกาอ้ี ฯลฯ)  มีการจัดสถานที่ออกกําลังกาย
และเปดใหใชบริการอยางเต็มที่ มีระบบดูแลสุขภาพและการใหบริการอนามัยที่สะดวก   มีระบบ
ดูแลการจัดจําหนายอาหารที่มีคุณภาพและในราคาท่ีเหมาะสม  5) การประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการ  แนวทางการพัฒนา คือ สถาบันจัดใหมีการตรวจสอบติดตามการจัดบริการของหนวยงาน 

                                                 
 10 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2550), 2. 
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ที่ใหบริการทุกป ใหหนวยบริการทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการที่ไดรับจาก
สถาบันทุกดานอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ใหหนวยบริการทําการประเมินคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา  ใหหนวยบริการทุกหนวยจัดทําขอมูลสถิติผลการปฏิบัติ งานท้ังดานปริมาณและคุณภาพ
ของการใหบริการทุกภาคเรียน ใหหนวยบริการทุกหนวยงานเสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอบริการที่ไดรับ ผลการประเมินคุณภาพชีวิตนักศึกษา และขอมูลสถิติผลการ
ปฏิบัติงานแกคณะกรรมการตรวจสอบติดตามทุกภาคเรียนใหหนวยบริการ   ทุกหนวยงานเสนอ
แผนการปรับปรุงการใหบริการและผลที่ไดรับแกคณะกรรมการตรวจสอบติดตามทุกภาคเรียน11 
จากขอมูลประเด็นที่ควรพิจารณาและแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ที่ 3.1 ดานการพัฒนานิสิต 
นักศึกษา ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจะเห็นไดวาการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการแกนิสิตนักศึกษานั้นเปนปจจัย
ที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต ตลอดจนพัฒนาใหนิสิตเปนบัณฑิตท่ี
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยและเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาแกสังคมประเทศชาติ   
 กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนท่ี
จัดต้ังข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2548 มีหนาท่ีสนับสนุนมหาวิทยาลัย
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 ดังน้ี 1) ใหบริการและ
สวัสดิการที่เหมาะสมเพ่ือเสริมสรางความพรอมแกนิสิตในการศึกษา  2) สงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนิสิตใหเหมาะสมกับนิสิตทุกคน รวมท้ังเปนหนวยปฏิบัติงานทางดานกิจการนิสิต  3) สนับสนุน
การพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทางดานการศึกษา เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดานรางกาย สติปญญา  
อารมณ สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม 4) สนับสนุนใหนิสิตมีความพรอม ตลอดจนมีทักษะ
ประสบการณที่นําไปสูการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีวัตถุประสงค   คือ 

                                                 
 

11
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2550), 3-4. 
 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา  
2552 (นครปฐม: กิตติวรรณการพิมพ, 2552), 18. 
 13 เร่ืองเดียวกัน, 19. 
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1) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความพรอมในการศึกษาและสมบูรณทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ 
สังคม คุณธรรมและจริยธรรม 2) เพื่อมุงมั่นการใหบริการและสวัสดิการแกนิสิตอยางเหมาะสม  
สะดวก รวดเร็ว 3) ผลิตบัณฑิตท่ีเกง ดี มีคุณธรรมและความสุข โดยใหสอดคลองกับการพัฒนา   
สังคมและประเทศชาติ14 

 

ปญหาของการวิจัย 

 ปจจุบันสถาบันที่ใหบริการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษา หองสมุด 
โรงพยาบาล ฯลฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศไดสนใจทําวิจัยเร่ืองการประเมินคุณภาพบริการกันมาก 
โดยนํารูปแบบของเคร่ืองมือวัดคุณภาพบริการทางดานการตลาดที่เรียกวา  SERVQUAL พัฒนาโดย 
พาราซูรามาน ไซทาม  และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry) มาใชวัดคุณภาพบริการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อหาชองวางระหวางความคาดหวังและบริการท่ีผูใชไดรับจริงจากการใชบริการซึ่ง
ประกอบดวยเกณฑ  5 ดานคือ ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)   ดานความนาเชื่อถือของบริการ
(Reliability) ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) ดานความไววางใจ 
(Assurance) และดานการเขาถึงจิตใจ (Empathy) ซึ่งการประเมินคุณภาพบริการจะเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานที่ตองการจะพัฒนาการดําเนินงานบริการ โดยผลลัพธจะชวยประเมินคุณภาพบริการ
วาใหบริการแกผูใชบริการดีเพียงใด ตรงกับความคาดหวังของผูใชหรือไม เร่ืองใดท่ีควรปรับปรุงตาม
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
ของสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอการศึกษาและการพัฒนานิสิต  4) ดําเนินกิจการที่สําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาและนอกจากนี้ยังไดกําหนดมาตรฐานหลักใหสถาบันอุดมศึกษาตองทําการวิจัยและ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนิสิตอยางเปนระบบท้ังฝายกิจการนิสิตและแตละงานเปนประจําโดย

                                                 
 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา  
2552 (นครปฐม: กิตติวรรณการพิมพ, 2552), 20-21. 
 15 อเนก สุวรรณบัณฑิต, จิตวิทยาการบริการ  (กรุงเทพฯ: อดุลพัฒนกิจ, 2550), 288-290. 
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ใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณและวิธีประเมินเชิงคุณภาพการเก็บขอมูลนั้นตองเก็บจากนิสิตและหรือ  
ผูที่เกี่ยวของเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานกิจการนิสิตใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน16 

 จากขอสรุปโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต เมื่อวันที่    
11-13 กันยายน 2552 การวิเคราะหการดําเนินงานดานกิจกรรมนิสิตในปจจุบันพบวา งานกิจการ
นิสิตจากน้ีไปจะมีขอบขายการดําเนินงานท่ีเพิ่มมากข้ึนเพ่ือรองรับตอการพัฒนานิสิตจํานวนมาก17 
และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2552 บทสรุปผูบริหารจากการสัมภาษณบุคลากรและนิสิต พบปญหาในดานตาง ๆ ดังนี้   1)  ดาน
งานอนามัย ปญหาท่ีพบคือ ไมมีบริการพยาบาลนอกเวลาราชการ ไมมีที่พักนอกเวลาราชการสําหรับ
พยาบาลฉุกเฉิน ไมสามารถติดตอพนักงานขับรถพยาบาลได และไมมีที่จอดรถพยาบาลเปนสัดสวน  
2) ดานกิจกรรมนิสิต ปญหาที่พบคือ อาจารยที่ปรึกษาชมรมไมทราบบทบาท หนาที่ สรรหาบุคคล   
ที่มารับหนาท่ีไดยาก หานิสิตอาสาสมัครชวยงานยาก 3) ดานหอพัก ปญหาท่ีพบคือ  สภาพหอพัก
แออัด  จํานวนหอพักไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต  การแจงซอมหองพักของนิสิตเมื่อชางจะเขาไป
ดําเนินการซอมนิสิตไมอยูใสกุญแจล็อคหองไว ทําใหไมสามารถเปดเขาไปทําการซอมแซมได และ
กุญแจสํารองสวนใหญจะชํารุดไขไมได 18 จะเห็นไดวาขอมูล จากบทสรุปผูบริหารนั้นทําใหทราบถึง
การใหบริการที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนิสิตท่ีมารับบริการ  
 จากรายงานสรุปผลโครงการเสวนาผูนําองคกรกิจกรรมนิสิต วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553     
ณ หองประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโดย       
สภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนไดสรุปผลการรับฟง
ปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ของนิสิต ดังน้ี 1) การเขาออกมหาวิทยาลัยในปจจุบันนั้นไมมีความ
ปลอดภัย เนื่องจากไมมีการตรวจบัตรทําใหไมทราบวารถคันนั้นเปนของผูขับข่ีจริงหรือไม ทําให
เกิดปญหาการลักขโมยรถมอเตอรไซต  ขาดความปลอดภัยในการคมนาคม บริเวณถนนมาลัยแมน
มักเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง 2) ปญหานํ้าอุปโภคภายในหอพักของนิสิตไมเพียงพอ บางคร้ังนํ้าประปา
ในหอพักไมไหล 3) ปญหาการซอมแซมตึกพักนิสิตหญิง บางครั้งชางซอมเขาไปซอมแซม            
ในหองนํ้าหญิงโดยไมไดตรวจสอบกอนวามีนิสิตใชบริการ อยูหรือไม ทําใหนิสิตหญิงรูสึก          

                                                 
 16 ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: ที.พี.พร้ินท จํากัด, 2541), 5. 
 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , “รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาบุคลากร
กองกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต ประจําป 2552,”  2551, 18. 
 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน , “บทสรุปผูบริหารการประเมิน
คุณภาพภายในกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําปการศึกษา 2551,”  2551,  2. 
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ไมปลอดภัย 4) ปญหาเร่ืองอาหาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระบบการจําหนายอาหารเปน
ระบบบัตรเติมเงินสงผลใหราคาสูงข้ึน ความสะอาดและคุณภาพของอาหารนอยลง สวนบริเวณ     
ที่เก็บภาชนะท่ีใชแลวมีนอยและไมสะอาด 5) หมูบานกิจกรรม ซึ่งเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคกรกิจกรรมนิสิตเกิดความไมปลอดภัยเนื่องจากแสงสวางไมเพียงพอ สวนของดานหลัง     
ที่ทําการชมรมบางแหงมีหญารกทึบ อาจทําใหเปนแหลงอาศัยของสัตวมีพิษซึ่งอาจเกิดอันตราย       
แกนิสิตที่ทํากิจกรรม19  ปญหาทีก่ลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของนิสิต
ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งปญหาดังกลาวนั้นสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนิสิต 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษานับวาเปนการพัฒนาสมองของชาติ ที่ผูรับผิดชอบตองมีความ
ตั้งใจและระมัดระวังท่ีสุดในการดูแลเพื่อใหนิสิตสามารถอยูไดอยางมีความสุขและสามารถที่จะ
สรางสรรคใหประเทศเจริญกาวหนาหรืออีกนัยหนึ่งคือการสรางคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี20 จาก
ปญหาท่ีกลาวมาขางตน  ผูวิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา สังกัดกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)       
จึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนขอมูลมาใช
ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนิสิตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
 2. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

 

 

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

 1. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับใด 

 2. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับใด 

 3. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความสัมพันธกันหรือไม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับปานกลาง 
 2. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับปานกลาง 
 3. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความสัมพันธกัน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การทํางานหรือการใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนอยางย่ิงจะตอง  
เนนท่ีคุณภาพในการใหบริการหรือคุณภาพของผลผลิต ในภาคเอกชนน้ันหนวยงานใดไมสามารถ
ผลิตสินคาหรือใหบริการไดทัดเทียมคูแขงในราคาที่เทากันยอมไมสามารถยืดหยัดอยูในธุรกิจได  
สําหรับในภาคราชการ หนวยงานท่ีไมสามารถนําเสนอและสงมอบบริการที่ทัดเทียมกับหนวยงาน
เดียวกันในพื้นที่ อ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนในพื้นที่ เดียวกันยอมถูกตรวจสอบและรอง เรียนโดย
สาธารณะ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนหัวใจของการทํางานในทุกหนวยงาน21 

 การที่องคการตาง ๆ จะทําใหคุณภาพบริการเกิดขึ้น ตองมีความเขาใจและคํานึงถึง
องคประกอบที่จําเปนเพ่ือใหสามารถนําแนวคิดมาปรับใช ไมวาจะเปนการศึกษาถึงตัวของผูใชบริการ 
ทราบวาตองการอะไร เปนคนกลุมใด จะไดรับบริการไดตรงตอความตองการและเปนไปตามท่ีผูใช
มีความคาดหวัง  เมื่อผูใชไดรับบริการตามที่คาดหวัง  ความพึงพอใจยอมเกิดขึ้นและเมื่อ
เกิดความพึงพอใจแลว ผูใชก็จะเกิดความรูสึกไดวาบริการน้ัน ๆ มีคุณภาพ22 

 

                                                 
 21 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ (นนทบุรี:

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), 43. 

 22 เร่ืองเดียวกัน, 49. 
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 สถาบันอุดมศึกษาก็เชนเดียวกันถือเปนองคกรหนึ่งในระบบสังคมมีลักษณะเปนองคกร
ระบบเปดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องมีหนาที่ในการสราง และพัฒนามนุษย
ระดับกลางและระดับสูงใหมีคุณภาพ สามารถนําองคความรูที่ไดไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ของชาติ
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยใหทัดเทียมนานาประเทศ ตลอดจนเปนกําลังสําคัญในการสราง
ชุมชนใหเข็มแข็งย่ังยืน ซึ่งในระบบการศึกษาประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) ไดแก  นโยบาย 
สารสนเทศ  วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก งบประมาณ บุคลากร และมีการดําเนินงานอยาง
เปนกระบวนการ (process) การบริหารการอุดมศึกษาไทยในปจจุบันจะดําเนินการตามกระบวนการ
ตาง ๆ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตลอดจนปจจัยแวดลอมที่จะทําใหผลผลิตประสบความสําเร็จไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ จุดมุงหมายและ
ภารกิจดังกลาวจึงทําใหเกิดการดําเนินงานในลักษณะตาง ๆ ไดแก การบริหารวิชาการและ
เทคโนโลยี  การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร การบริหารการเงิน การบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ผลผลิต (output) ที่ไดนั้นจะทําใหผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน การดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคการดานศิลปวัฒนธรรม  
ปลูกฝงใหบุคลากร นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปญญาทองถิ่น23  
 แคทซและคานซ (Katz and Kahn) เสนอแนวคิดวา องคการเปนระบบเปดที่เนน
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสภาวะแวดลอม (context)  ประกอบดวย   ตัวปอน (input)  เขาไป
เปนโครงสรางเหลาน้ันและจะตองมีกระบวนการ(process) ที่แบงสภาพของตัวปอนดวยวิธีการหนึ่ง 
จนกลายเปนผลผลิต (output) ออกมาปอนใหแกสภาพแวดลอมตอไป และนอกจากนี้จะตองมีขอมูล
ปอนกลับ  (feedback)  ของระบบเปนองคประกอบที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพของระบบใหสามารถ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 24  
 การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการน้ันมีแนวคิดท่ีหลากหลายท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการและการประเมินคุณภาพการบริการ ดังนี้    
 พิรุณ รัตนวนิช กลาววา คุณภาพบริการหมายถึงการใหความสะดวกตาง ๆ  ที่บุคคล            
ลงความเห็นวาดี เปนลักษณะของการกระทําประจํา คงอยู รับรูโดยท่ัวกันและเปนงานบริการท่ีมี

                                                 
 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. 
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ลักษณะ ดังนี้คือ ผูรับบริการไดรับบริการตามท่ีคาดหวัง  ผูรับบริการไดรับบริการเกินความคาดหวัง 
สิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและไดรับการตอบสนองตามความประสงค 25 

 ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น กลาววา คุณภาพบริการ คือการสงมอบการบริการท่ีดี เหมาะสมท้ัง
เวลา สถานท่ี  รูปแบบ  ลักษณะทางจิตวิทยา โดยใชแรงงานมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูใชบริการทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการ26  
 สมิต สัชณุกร  กลาวไววา การใหบริการท่ีมีคุณภาพหมายถึงการใหบริการท่ีสอดคลอง
กับความคาดหวังของผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ  ปจจุบันการบริการท้ังสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหกาวหนามากย่ิงข้ึน โดยมุงเนนและใหความสําคัญตอผูรับบริการเปนสําคัญ  
ดังน้ันการแขงขันเชิงธุรกิจในยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนธุรกิจไรพรมแดนเชนปจจุบันนี้ จึงมุงเนนท่ี
การบริการ ดวยเหตุผลที่วาการบริการที่เปนเลิศยอมสงผลดีทั้งในระยะสั้นและ ยังประโยชนใน
ระยะยาว ธุรกิจที่มีคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศเทาน้ันจึงจะดํารงอยูและเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
ตอไป ฉะน้ันสําหรับองคกรธุรกิจบริการมีขอท่ีควรคํานึงและมีหลักยึดถือปฏิบัติ ดังน้ีคือ  
 1. ใหบริการสอดคลองตรงความตองการของผูรับบริการ ผูใหบริการจักตองคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนหลัก โดยนําความตองการของลูกคาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมจะเห็นวา
การใหบริการมีความเหมาะสมดีแลวก็ตาม  แตถาลูกคาไมสนใจหรือไมใหความสําคัญการบริการ
นั้นก็ยอมไรคา 
 2. ใหบริการซึ่งทําใหผู รับบริการเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพการบริการ คือ 
ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก ดังน้ันการบริการจึงตองมุงใหลูกคาเกิดความพอใจและเปนหลัก
สําคัญในการประเมินผลการใหบริการคุณภาพ การบริการน้ันไมไดวัดจากปริมาณ แตวัดจากความ
พึงพอใจของลูกคา  หรือความตั้งใจของผูใหบริการเปนสําคัญ 

 3. ใหบริการโดยถูกตองสมบูรณครบถวน การบริการท่ีสามารถสนองความตองการ 
และความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด ก็คือการบริการท่ีมีการตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย  
สมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอบกพรองหรือมีขอผิดพลาดแมเพียงเล็กนอยก็ตามก็ยากท่ีจะทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

 4. ใหบริการตามความเหมาะสมแกสถานการณ การบริการที่รวดเร็วหรือใหบริการตาม
กําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนดยอมเปนการบริการท่ีไมสอดคลองกับสถานการณ  

                                                 
 25 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. ใหบริการโดยไมกอผลเสียหายแกบุคคลอ่ืน การบริการไมวาในลักษณะใดก็ตามตอง
พิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน จะมุงแตผลประโยชนที่เกินแกลูกคาและผูใหบริการเทาน้ัน 
ไมเปนการเพียงพอ จะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของหลายฝายรวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักวา
ในการใหบริการพึงระมัดระวังวาตองไมเกิดผลกระทบเสียหายแกบุคคลอ่ืนดวย27 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตน้ันมีแนวคิดท่ีหลากหลายที่กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิต  
การวัดและประเมินคุณภาพชีวิต  ดังนี้    
 เฟอรแรนส (Ferrans) ไดวิเคราะหปจจัยขององคประกอบคุณภาพชีวิต สรุปองคประกอบ  
ของคุณภาพชีวิตเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพและหนาที่ (Health and Functioning) เกี่ยวกับ
สถานภาพ ของรางกายและความสามารถท่ีจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กิจวัตรประจําวันและการ
แสดงออกทางบทบาทสังคม ประกอบดวยสุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ          
การพึ่งตนเอง สุขภาพทางดานรางกาย เพศสัมพันธ ความรับผิดชอบตอครอบครัว การบําเพ็ญ
ประโยชน  กิจกรรมในยามวาง ความสามารถในการเดินทาง การสรางความสุขในวัยสูงอายุและ
การมีอายุยืน 2) ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic) เปนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของบุคคล เพราะบุคคลตองอยูรวมกันในสังคม ตองการเพื่อนชวยแนะนําแนวทางแกไขปญหา    
ซึ่งกันและกัน ตองการกําลังใจ การไดรับการเช่ือถือไววางใจ ตองการบานอยูอาศัยเปนหลักแหลง   
มีงานทํามีเงินใชในการดํารงชีวิตประกอบดวย มาตรฐานการดํารงชีวิต การพ่ึงพาตนเอง การทํางาน 
เพื่อนบาน สภาพการณของบานเมือง การไดรับการสนับสนุนทางจิตใจและการศึกษา 3) ดานจิตใจ
และวิญญาณ (Psychological/Spiritual) เปนสถานภาพของการรับรูการตอบสนองทางอารมณหรือ
ทางวิญญาณตอสิ่งเรามากระทบในชีวิต ประกอบดวย ความพอใจในชีวิต ความสุขทั่วไป           
ความพอใจในตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธาในศาสนา และรูปราง
หนาตาของตน 4) ดานครอบครัว (Family) เปนสภาพของสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบุคคล
ประกอบดวย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขของสมาชิกในครอบครัว บุตร และคูสมรส28 

                                                 
 27 สมิต  สัชณุกร, การตอนรับและการบริการท่ีเปนเลิศ (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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 แคมปเบล  (Campbell) กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิต 3 ประการคือ  
1) องคประกอบ  ดานกายภาพ ไดแก ปจจัยทางมลภาวะ ความหนาแนนของประชากร สภาพท่ีอยูอาศัย                            
2) องคประกอบดานสังคม ไดแก ปจจัยทางการศึกษา สุขภาพอนามัย ความมั่นคงของครอบครัว        
3) องคประกอบทางจิตวิทยา ไดแก ปจจัยดานความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวัง และความ
คับของใจในชีวิต  
 สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยนําแนวคิดการประเมินคุณภาพบริการของพาราซูรามาน     
ไซทาม และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry) มาเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพบริการ
ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประกอบดวย 1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) 2) ความ
นาเชื่อถือของบริการ(Reliability) 3) การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ(Responsiveness)   
4) ความไววางใจ (Assurance) 5)การเขาถึงจิตใจ (Empathy)29 สวนคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   ผูวิจัยนําแนวคิดขององคการอนามัยโลกมาเปน
แนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัย ประกอบดวย  1) ดานรางกาย (Physical Domain) 2) ดานจิตใจ 
(Psychological Domain) 3) ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship) 4) ดานสิ่งแวดลอม 
(Environment)30  จากแนวคิดทฤษฎีระบบผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเชิงระบบมาเปนกรอบแนวคิดของ
การวิจัย ดังแสดงรายละเอียดไวใน ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 29A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality 

Service : Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press,1990), 26. 

 30 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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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. 

- สภาพเศรษฐกิจ 
- สภาพสังคม การเมือง 
- สภาพทางภูมิศาสตร 

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

กระบวนการ  (Process) ผลผลิต  (Output) 
-การผลิตบัณฑิต 

 

 

 

-การวิจัย 

-การบริการวิชาการ 

-การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ขอมูลยอนกลับ  (Feedback) 

สภาพแวดลอม  (Context) 

คุณภาพการบริการของ 
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

-คุณภาพบัณฑิต 
 
 
-คุณภาพงานวิจัย 
-การบริการวิชาการที่หลากหลาย 
-การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
คุณคาและภูมิปญญา 

คุณภาพชีวิตของนิสิต 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยในคร้ังน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการ
ประเมินคุณภาพบริการของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry)31

สวนการศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดขององคการอนามัยโลก32 เปนแนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ตามรายละเอียด
ที่กลาวมาขางตน สามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิ  ดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.         

       : องคการอนามัยโลก, คุณภาพชีวิต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อางถึงใน สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล ,
เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ26 ตัวชี้วัด (เชียงใหม:
โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 20. 
 

 

 

                                                 
 31A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality 

Service : Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York: Free Press, 1990), 26. 

 32 องคการอนามัยโลก, แบบวัดคุณภาพชีวิต (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), อางถึงใน สุวัฒน  
มหัตนิรันดรกุล, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26 

ตัวชี้วัด (เชียงใหม:โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 20. 
 

คุณภาพการบริการ 
1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)  
2) ความนาเช่ือถือของบริการ(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) ดานส่ิงแวดลอม (Environment)  
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 การวิจัยในครั้งน้ีศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้  
 คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  หมายถึง ความต้ังใจที่จะอํานวย
ความสะดวก ชวยเหลือเกื้อกูล ตอบสนองความตองการของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
องคกร ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจและมีความสุข  

แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก  1) ลักษณะทางกายภาพ  2) ความนาเช่ือถือของบริการ  3) การตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ  4) ความไววางใจ  5) การเขาถึงจิตใจ  
 คุณภาพชีวิตของนิสิต หมายถึง การมีสภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตท่ีดี การใช
ชีวิตอยางมีความสุข โดยวัดไดจากความพึงพอใจที่เกิดจากการรับรูถึงสภาพรางกาย สภาพจิตใจ 
สภาพความสัมพันธทางสังคม รวมไปถึงการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของ
บุคคลโดยผานการรับรูและการประเมินดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก  1) ดานรางกาย          
2) ดานจิตใจ   3) ดานความสัมพันธทางสังคม 4) ดานสิ่งแวดลอม  
 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน หมายถึง นิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ปการศึกษา 
2555 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษา“คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) 
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” เพื่อใหเกิดความเขาใจ  
ที่ดียิ่งข้ึน จึงไดรวบรวมขอมูล แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เก่ียวของ มีรายละเอียด ดังน้ี  แนวคิดเก่ียวกับ
คุณภาพการบริการ  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต  แนวคิดเก่ียวกับงานกิจการนิสิต  ภารกิจของ      
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

 การบริการเปนกระบวนการของการสนับสนุนการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานตาง ๆ        
ทั้งภายในและภายนอกองคกรใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูมีประสบการณ
และมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการบริการที่ดี ไดกลาวถึงความหมายของการบริการไวดังนี้ 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย กลาววา บริการหมายถึง บุคคลหนึ่งปฏิบัติดวย “การให”แกอีก
บุคคลหนึ่งหรืออีกหลาย ๆ คน เพื่อสนองตอบความประสงคในเรื่องตาง ๆ ดวยความสะดวก  
รวดเร็ว ถูกตอง และอยางมีอัธยาศัย สรางความประทับใจใหแกผูรับ33 

 จินตนา บุญบงการ นิยามคําวา การบริการ คือ สิ่งท่ีจับ สัมผัสแตะตองไดยากและเสื่ อม
สูญสภาพไปไดงาย บริการจะทําขึ้นทันทีและสงมองใหผูรับบริการทันที34 

 จากความหมายท่ีกลาวมาแลวนั้น พอสรุปไดวา การบริการ หมายถึง ความต้ังใจที่จะ
อํานวยความสะดวก ชวยเหลือเกื้อกูล ตอบสนองความตองการของผูรับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรดวยความรวดเร็ว  ถูกตอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจประทับใจและ
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 คุณภาพบริการหมายถึงการใหความสะดวกตาง ๆ ที่บุคคล            
ลงความเห็นวาดี เปนลักษณะของการกระทําประจํา คงอยู รับรูโดยทั่วกันและเปนงานบริการท่ีมี
ลักษณะ ดังนี้คือ ผูรับบริการไดรับบริการตามท่ีคาดหวัง  ผูรับบริการไดรับบริการเกินความคาดหวัง 
สิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและไดรับการตอบสนองตามความประสงค 35 

 ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น กลาววา คุณภาพบริการ คือการสงมอบการบริการท่ีดี เหมาะสมท้ัง
เวลา สถานท่ี  รูปแบบ  ลักษณะทางจิตวิทยา โดยใชแรงงานมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูใชบริการทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการ36  
 สมิต สัชณุกร  กลาวไววา การใหบริการท่ีมีคุณภาพหมายถึงการใหบริการท่ีสอดคลอง
กับความคาดหวังของผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ ปจจุบันการบริการทั้งสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหกาวหนามากย่ิงข้ึน โดยมุงเนนและใหความสําคัญตอผูรับบริการเปนสําคัญ  
ดังน้ันการแขงขันเชิงธุรกิจในยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนธุรกิจไรพรมแดนเชนปจจุบันนี้  จึงมุงเนนที่
การบริการ ดวยเหตุผลที่วาการบริการที่เปนเลิศยอมสงผลดีทั้งในระยะสั้นและ ยังประโยชน
ในระยะยาว ธุรกิจที่มีคุณภาพการบริการที่เปนเลิศเทาน้ันจึงจะดํารงอยูและเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืนตอไป ฉะน้ันสําหรับองคกรธุรกิจบริการมีขอท่ีควรคํานึงและมีหลักยึดถือปฏิบัติ ดังน้ีคือ  
 1. ใหบริการสอดคลองตรงความตองการของผูรับบริการ ผูใหบริการจักตองคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนหลัก โดยนําความตองการของลูกคาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมจะเห็นวา
การใหบริการมีความเหมาะสมดีแลวก็ตาม  แตถาลูกคาไมสนใจหรือไมใหความสําคัญการบริการน้ัน
ก็ยอมไรคา 
 2. ใหบริการซึ่งทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพการบริการ คือ  ความ
พึงพอใจของลูกคาเปนหลัก ดังนั้นการบริการจึงตองมุงใหลูกคาเกิดความพอใจและเปนหลักสําคัญ
ในการประเมินผลการใหบริการคุณภาพ การบริการน้ันไมไดวัดจากปริมาณ แตวัดจากความพึงพอใจ
ของลูกคา  หรือความตั้งใจของผูใหบริการเปนสําคัญ 

 3. ใหบริการโดยถูกตองสมบูรณครบถวน การบริการที่สามารถสนองความตองการ และ
ความพึงพอใจของลูกคามากท่ีสุด ก็คือการบริการที่มีการตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย สมบูรณ 
ครบถวน เพราะหากมีขอบกพรองหรือมีขอผิดพลาดแมเพียงเล็กนอยก็ตามก็ยากท่ีจะทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ 

                                                 
 35พิรุณ  รัตนวนิช, คุณภาพบริการดานสาธารณสุขสําหรับพยาบาล (ม.ป.ท. : 2543), 17. 
 36 ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น, “คุณภาพบริการ,”วารสารวิทยาการจัดการ 19 (มกราคม 2544), 58. 
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 4. ใหบริการตามความเหมาะสมแกสถานการณ การบริการท่ีรวดเร็วหรือใหบริการตาม
กําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนดยอมเปนการบริการที่ไมสอดคลองกับสถานการณ  
นอกจากการใหบริการทันกําหนดเวลาแลว ยังตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคา และสามารถ
ตอบสนองไดรวดเร็วกอนกําหนดเวลาดวย 

 5. ใหบริการโดยไมกอผลเสียหายแกบุคคลอ่ืน การบริการไมวาในลักษณะใดก็ตามตอง
พิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน จะมุงแตผลประโยชนที่เกินแกลูกคาและผูใหบริการเทาน้ัน 
ไมเปนการเพียงพอ จะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของหลายฝายรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักวา
ในการใหบริการพึงระมัดระวังวาตองไมเกิดผลกระทบเสียหายแกบุคคลอ่ืนดวย37 

 กลาวโดยสรุป คุณภาพบริการ คือ การจัดและสงมอบบริการที่ดีและเหมาะสมใหกับ
ผูใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ รวมทั้งสรางความ
ประทับใจและใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการน้ัน  
 

การสรางคุณภาพบริการ 

 การใหบริการกับประชาชนอยางดี อยางมีประสิทธิภาพไมใชของแปลกใหมหรืองานใหม
ที่เพิ่มเติมข้ึนมาจากงานประจําของขาราชการ ปจจุบัน “คุณภาพบริการ” เปนปจจัยที่มีความสําคัญ
สําหรับองคกรธุรกิจ หนวยงานและสถาบันตาง ๆ คุณภาพบริการเปนสิ่งสําคัญในการสรางความ
แตกตางใหกับธุรกิจการบริการ หากธุรกิจใดสามารถผลิตสินคาหรือจัดบริการท่ีดีมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความตองการหรือเปนไปตามท่ีคาดหวัง ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการน้ัน ๆ 
และกลับมาใชบริการ  อีกในโอกาสตอไป สําหรับสิ่งท่ีลูกคาสวนใหญมีความคาดหวังวาจะไดรับ
เมื่อใชบริการ ดังนี้  
 1. ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ และคําบอกตอเก่ียวกับองคกร 

 2. ลักษณะ กิริยามารยาท การแตงกายของผูใหบริการ 

 3. ตราสินคา ชื่อ ประเทศที่เปนผูผลิตสินคาหรือบริการ 

 4. ราคา 
 5. มาตรฐานท่ีลูกคาต้ังไว 
 6. การรับประกันคุณภาพที่ลูกคาจะไดรับ 

                                                 
 37สมิต  สัชณุกร, การตอนรับและการบริการท่ีเปนเลิศ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร, 
2543), 173-174. 
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 7. ประสบการณจากการใชบริการของลูกคา โดยเคยใชมากอนหรือมีการเปรียบเทียบกับ
คูแขงท่ีเปนธุรกิจแบบเดียวกัน38 

 การสรางคุณภาพในการบริการตองอาศัยสวนประกอบตาง ๆ ที่สัมพันธกันโดยเริ่ม
ตั้งแต การเขาใจถึงความจําเปนและความตองการของลูกคา รวมท้ังความคาดหวังและประสบการณ       
ในการใชบริการที่แตกตางกันของลูกคา เพื่อนํามาสรางองคประกอบในการใหบริการและ  
จัดความสัมพันธตาง ๆ ใหเกิดลักษณะเฉพาะของบริการนั้น รวมทั้งสรางความพึงพอใจและ
ประทับใจใหกับลูกคา เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจแลวก็จะมีการบอกกลาวปากตอปากและกลับมา
ใชบริการอีก สงผลใหภาพลักษณดานคุณภาพของบริการเกิดข้ึน39  ดังแผนภูมิที่ 3   
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
แผนภูมิที่ 3  ความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ เพื่อสรางการบริการที่มีคุณภาพ  

ที่มา : ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น, “คุณภาพบริการ,” วารสารวิทยาการจัดการ 19 (มกราคม 2544): 60. 
 

 การที่องคการตาง ๆ จะทําใหคุณภาพบริการเกิดขึ้นตองมีความเขาใจและคํานึงถึง
องคประกอบท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถนําแนวคิดมาปรับใช ไมวาจะเปนการศึกษาถึงตัวของ
ผูใชบริการ ทราบวาตองการอะไร เปนคนกลุมใด จะไดรับบริการไดตรงตอความตองการและ

                                                 
 38 ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น, “คุณภาพบริการ,” วารสารวิทยาการจัดการ 19 (มกราคม 2544): 59. 
 39 เร่ืองเดียวกัน, 60. 

  
 

 ความจําเปนและ 
ความตองการ 

      - ความคาดหวัง 
      - ประสบการณ 

ภาพลักษณดาน
คุณภาพของการ

บริการ

  
 
- องคประกอบของการบริการ
และความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ  
- ลักษณะเฉพาะของการบริการ 

          ธุรกิจบริการ 
ตัดสินใจใชบริการ 

การสงมอบบริการ 

 
 
 
 

- การบอกกลาวปากตอปาก 
       - การกลับมาใชบริการ 

                  - ความจงรักภักดี 

ตอบสนองความตองการ สรางความ 
พึงพอใจและความประทบัใจใหลกูคา 

    ลูกคา 
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เปนไปตามท่ีผูใชมีความคาดหวัง เมื่อผูใชไดรับบริการตามท่ีคาดหวัง ความพึงพอใจยอมเกิดข้ึน
และเมื่อเกิดความพึงพอใจแลว ผูใชก็จะเกิดความรูสึกไดวาบริการน้ัน ๆ มีคุณภาพ  
 ไทยประกันชีวิต จํากัด กลาวถึง สูตรสําเร็จในการบริการ ประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 

 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  และการสรางความภาคภูมิใจใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ 

 5. ตองทําใหผูบริโภคความมั่นใจในการบริการ ผูใหบริการตองสามารถแกปญหาของ
ผูบริโภคได 
 6. ตองแสวงหาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อทําใหผูบริโภคสะดวกสบายข้ึน 

 7. ตองมีความสุภาพ มีมารยาทท่ีงดงาม และมีวาจาไพเราะออนหวาน 

 8. ตองมีการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง41 

 ศุภรัชต โชติกญาณ กลาวถึง คุณลักษณะของผูใหบริการวาถือเปนปจจัยที่สําคัญในการ
สรางคุณภาพการบริการ  ผูใหบริการที่ดีควรเปนบุคคลที่มีลักษณะที่เปนมิตร จริงใจ เอื้ อเฟอ       
เอื้ออาทร ซื่อสัตย สะอาด โปรงใส รอบรู เชี ่ยวชาญ ใหเกียรติผู อื ่น สุภาพ กระฉับกระเฉง  

                                                 
 40 ไทยประกันชีวิต จํากัด, การบริการสูความเปนเลิศ (ม.ป.ท., 2539), 15. 
 41 เสรี วงศมณฑา, กลยุทธการตลาด (กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลมและไซแทกซ, 2542), 8. 
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คลองแคลว เอาใจเขามาใสใจเรา ไมเลือกปฏิบัติ รับผิดชอบตอหนาที่ พรอมที่จะไดรับการ
ตรวจสอบ ยุติธรรม เสมอภาค คงเสนคงวา ไมทุจริต  ไมใชอํานาจในทางท่ีผิด42 

 จินตนา บุญบงการ กลาววา การบริการเปนหนาที่ของขาราชการผูใหบริการตองมี
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 การใหบริการท่ีดีทาํอยางสมัครใจ เต็มใจทําไมใช
ทํางานอยางเสียไมได 
 5. I-Image Enhancing หมายถึง การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการ ภาพลักษณของ
องคกร 

 6. C-Courtesy หมายถึง ความออนนอม  ออนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 

 7. E-Enthusiasm  หมายถึง ความกระฉับกระเฉง   กระตือรือรนขณะบริการ และ
ใหบริการมากกวาที่ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 43 
 พิสมัย ปโชติการ กลาววาคุณสมบัติของผูใหบริการที่ดี จะตองมีลักษณะดังนี้ 
 1. มีบุคลิกดี การแตงกายสะอาด เรียบรอย ประณีต  มีอุปนิสัยคลองแคลววองไวพรอมที่
จะปฏิบัติงาน ทําใหผูมาติดตอเกิดความรูสึกชื่นชมและประทับใจ 

 2. มีอัธยาศัยออนโยน สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส วาจาไพเราะ รูจักสํารวมและเคารพผูอ่ืน          
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอทุกคน มองโลกในแงดีอยูเสมอ 

 3. เฉลียวฉลาด รอบรูในงานสวนตาง ๆ เปนอยางดี ปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน
รับผิดชอบตอหนาที่ และมีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน พยายามจดจํา  และทําใหผูมาติดตอรูสึกวา
เปนคนสําคัญ 

                                                 
 42 ภรัชต โชติกญาณ, การพัฒนาระบบบริการประชาชน  (กรุงเทพฯ: บริษัทอาทิตย
โปรดักกรุป, 2545), 32.   
 43 จินตนา  บุญบงการ, การสรางจิตสํานึกการใหบริการประชาชนภาครัฐ (กรุงเทพฯ: บริษัท 
อาทิตยโปรดัก กรุป จํากัด, 2545), 39-45. 
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 4. มีทัศนคติที่ดีตองาน มีความเห็นใจพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืนรักงานบริการมีความ
อดทน ยินดีที่จะเรียนรูงานอยูเสมอ และสามารถอํานวยความสะดวกใหผูมาติดตอมากท่ีสุด44 

 

องคประกอบท่ีสัมพันธกับคุณภาพบริการ 

 การบริการเปนกระบวนการทางสังคมท่ีมีความเชื่อมโยงกันเปนระบบโดยสามารถแยก
องคประกอบไดดังนี้ 
 1. ผูใหบริการ (Provider)  ไดแก  ผูที่ทําการผลิตสินคาบริการ ผูจัดใหเกิดการบริการและ  
ผูนําเสนอสินคาบริการ  
 2. กระบวนการในการใหบริการ (Service) ไดแก กระบวนการหรือวิธีการ ใหการนําเสนอ
สินคาบริการจากผูใหบริการไปสูผูรับบริการ  
 3. ผูรับบริการ (Customer)ไดแก ผูที่มารับบริการที่ผูใหบริการจัดให  โดยเขารวมใน
กระบวนการใหบริการ45 
 จิตตินันท  เดชะคุปต  กลาวถึงองคประกอบที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการ 
ไดแก 
 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) การใหบริการท่ีดีตองมีเปาหมาย อยูที่
ผูรับบริการเปนหลักสําคัญ โดยผูใหบริการตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่จะตองพยายามกระทํา  
อยางใดอยางหนึ่งใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได  เพราะผูใชบริการยอม
มีจุดมุงหมายของการมารับบริการและคาดหวังใหมีการตอบสนองความตองการนั้น หากผูใหบริการ
สามารถรูเทาทันหรือรับรูความตองการของผูรับบริการและสามารถตอบสนองตรงตามความ
ตองการ ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอบริการดังกลาว 

 2. ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation) ผูรับบริการมักมีความคาดหวังจากบริการ 
ผูใหบริการจึงจําเปนตองสํารวจและรูเกี่ยวกับความคาดหวัง และใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
หรือเกิดความประทับใจ หากบริการน้ันเกินความคาดหวังท่ีมีอยู  สวนใหญความคาดหวังของผูใช
มักอยูที่การบริการท่ีรวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพ และการแสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีของ 
ผูใหบริการ 

                                                 
 44 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) การท่ีผูใหบริการพรอมที่จะบริการในสิ่งท่ี
ผูรับบริการตองการ ภายในเวลาและในรูปแบบท่ีตองการ ยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพของบริการ 
หนวยงานบริการหรือธุรกิจการบริการจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบดูแลใหบุคลากรรวมท้ังอุปกรณ
เคร่ืองใชตาง ๆ มีความพรอมอยูตลอดเวลาเพ่ือสามารถสนองบริการไดอยางทันใจ 

 4. ความมีคุณคาของบริการ (Value) คือ การใหบริการท่ีตรงไปตรงมา ไมเอาเปรียบลูกคา 
แสดงใหเห็นถึงความคุมคาของบริการท่ีไดรับคุณคาของการบริการจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูรับบริการ
ไดรับและเกิดความรูสึกประทับใจ 

 5. ความสนใจตอการใหบริการ (Interest) การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาทุกระดับ 
และทุกคนอยางยุติธรรม หรือการใหบริการเทาเทียมกันนับเปนหลักการของการใหบริการท่ีสําคัญ
ที่สุด ผูใหบริการจําเปนตองใหความสนใจตอผูรับบริการท่ีเขามาติดตอโดย   เสมอภาคกันและให
เกียรติลูกคาตลอดเวลา 
 6. ความมีไมตรีจิตในการใหบริการ (Courtesy) ตอนรับลูกคาดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใส 
ดวยทาทีสุภาพออนโยน แสดงความเปนมิตร รูจักคนหาความตองการของผูรับบริการและสราง
บรรยากาศของการบริการท่ีอบอุนเปนกันเองของผูใหบริการ จะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึก
ที่ดีและประทับใจตอบริการที่ดี 

 7. ความมีประสิทธิภาพของการใหบริการ (Efficiency) ขึ้นอยูกับการบริการเปนระบบ  
มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีการกําหนดแผนในการใหบริการและการพัฒนายุทธวิธีการบริการ เพื่อ
ใหบริการมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ การสรางประสิทธิภาพของการใหบริการ เริ่มตนจากการ
วิเคราะหวิจัยความตองการ ปฏิกิริยาตอบสนองและความประทับใจของผู รับบริการ เพื่อนํามา
กําหนดเปนเปาหมายของการบริการรวมท้ังรูปแบบและปจจัยพื้นฐานของการบริการท่ีสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการ46 

 การบริการในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งของสังคมยอมไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ       
ของสังคม ในการกําหนดสถานะของตนเอง ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปไมวาจะในทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี  ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติหรือแมแตระดับโลก ยอมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการใหบริการของธุรกิจบริการ ดังน้ัน จึงควรที่จะศึกษาและทําความเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ     
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการบริการเปนสิ่งที่ออนไหวตอปจจัยภายนอก  อันเปนผลมาจาก
คุณลักษณะของบริการเอง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริการ ไดแก 

                                                 
 46 เร่ืองเดียวกัน, 62-63. 
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 1. ผูใหบริการ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางสูงตอการบริการเนื่องจากจะตองติดตอกับ
ผูรับบริการโดยตรง หากผูใหบริการไมอยูในสภาพที่พรอมจะใหบริการ การบริการนั้นก็จะขาด
คุณภาพ มีผลทําใหผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจได 
 2. ผูรับบริการ เปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางมาก การทําความเขาใจในตัวผูรับบริการ
จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองใหความสนใจวาปจจัยใดที่สงผลตอความพึงพอใจในการรับบริการของ
ผูรับบริการน้ันซึ่งหากสามารถวิเคราะหไดอยางเหมาะสมยอมสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการได  ซึ่งปจจัยดังกลาว ไดแก 
  2.1 ความคาดหวังของผูรับบริการ เปนสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวังเพื่อใหตนเองเกิด
ความพึงพอใจในการเลือกรับบริการน้ัน  และผูใหบริการจะตองจัดใหเกิดสิ่งตามความคาดหวังน้ัน 
เชน การใหบริการ 24 ชั่วโมง  การใหบริการแบบออนไลน  การใหบริการท่ีมีความรับผิดชอบ การ
ใหบริการอยางมีมารยาท  เปนตน โดยมีการศึกษาจากสถาบันThe Energy Products and Service 

Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศึกษาพบวาผูรับบริการมีความคาดหวังในการไดรับการ
บริการจากผูใหบริการในดานตาง ๆ ไดแก 1) ผูใหบริการมีเจตคติที่ดีตอการใหบริการ(Pleasant 

Attitude) นั่นคือผูใหบริการจะตองมีความเต็มใจในการใชบริการ มีอัธยาศัยและจริงใจในการ
ใหบริการ มีความรักในการทํางานบริการน้ัน ๆ  2) ผูใหบริการจะตองใหคําตอบที่ถูกตองและมี
ความรับผิดชอบตอคําตอบน้ัน (Responsive and Correct Answer) เนื่องจากผูรับบริการคาดหวัง   ที่
จะไดความจริงจากผูใหบริการในประเด็นของขอมูลตัวสินคา หรือคําแนะนําตาง ๆ ในการรับ
บริการน้ัน ๆ ที่จะตองมีความชัดเจน ถูกตองและผูใหบริการจะตองมีความรับผิดชอบตอคําพูดท่ีได
กลาวออกไปดวย  3) ผูใหบริการตองมีบุคลิกภาพที่ดี (Well Equipped) เปนการคาดหวังที่จะได   
พบเห็นผูใหบริการแตงกายเหมาะสมกับสถานการณมีบุคลิกภาพกิริยามารยาทท่ีดีในการใหบริการ              
4) ผูใหบริการมีทักษะและการฝกอบรมท่ีดี (Skills and Training) เพื่อที่จะไดสามารถใหการบริการ
แกผูรับบริการไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพไมเกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ  5) ผูใหบริการ
ตองตรงตอเวลา (Punctuality) เนื่องจากเวลาเปนสิ่งสําคัญในการรับบริการของผูรับบริการเอง การ
ไมตรงตอเวลาถือไดวาผูใหบริการขาดความจริงใจและขาดความซื่อสัตยตอผูรับบริการ 

  2.2 ปจจัยทางจิตวิทยาของผูรับบริการ  ผูรับบริการจะมีความคาดหวังตอการรับ
บริการมากนอยเพียงใด  จะเกิดความพึงพอใจตอการรับบริการน้ันหรือไม ลวนมีปจจัยที่สําคัญ    
ตัวหนึ่ง ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยาซึ่งเปนพื้นฐานของบุคคลนั้นเอง สามารถแยกไดเปนหลายดาน
ไดแก 1) ความตองการ (Need) ผูรับบริการยอมมีความตองการในการเลือกรับบริการที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของตนเองไมวาจะเปนในดานรางกาย จิตใจ 2) แรงจูงใจ (Motivation) 
เปนสิ่งท่ีชักนําใหผูรับบริการเลือกที่จะรับบริการที่ตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุด       
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โดยผูรับบริการเองจะเปนผูกําหนดวา ณ ขณะเวลานั้น สิ่งใดเปนความตองการของตนเอง และจะ
เกิดเปนแรงจูงใจในการเลือกรับบริการ 3) การรับรู (Perception) เปนการรับรูของผูรับบริการผาน
ประสาทสัมผัสตาง ๆ หากผูประกอบการสามารถนําเสนอสินคาบริการไดดีผูรับบริการสามารถรับรู
การบริการไดโดยตรง ผูรับบริการน้ันก็จะสามารถประเมินการบริการน้ันไดดีกวา  4) การเรียนรู 
(Learning) เปนการเรียนรูของผูรับบริการเองตอการบริการน้ัน ๆ ในอดีตผานทางสื่อตาง ๆ หรือ
จากประสบการณโดยตรง ยอมนําไปสูความคาดหวัง หรือแนวทางในการประเมินสินคาบริการนั้นวา
จะมีคุณภาพที่ดีหรือไม 5) บุคลิกภาพ (Personality) ผูรับบริการแตละคนยอมมีบุคลิกภาพแตกตาง
กันสนใจและชื่นชอบตอสิ่งตาง ๆ ตางกันไป ยอมสงผลตอพฤติกรรมการรับบริการท่ีแตกตางกัน   
6) รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ผูรับบริการแตละคนยอมมีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกัน 
ดังนั้นความโนมเอียงในการเลือกรับบริการยอมแตกตางกันไป 7) ความคิดตอตนเอง(Self-Concept) 
ผูรับบริการแตละคนยอมมีความคิดตอตนเองแตกตางกัน บางคนตองการสรางภาพลักษณที่ดี ยอม
ตองเลือกรับบริการที่สงเสริมภาพลักษณของตนเองดวย47 

 

คุณภาพและความเปนเลิศในการบริการ 

 การทํางานหรือการใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนอยางย่ิงจะตอง
เนนที่คุณภาพในการใหบริการ หรือคุณภาพของผลผลิต ในภาคเอกชนนั้นหนวยงานใดไมสามารถ
ผลิตสินคาหรือใหบริการไดทัดเทียมคูแขงในราคาท่ีเทากันยอมไมสามารถยืดหยัดอยูในธุรกิจได  
สาํหรับในภาคราชการ หนวยงานท่ีไมสามารถนําเสนอและสงมอบบริการท่ีทัดเทียมกับหนวยงาน
เดียวกันในพื้นที่อื่น หรือหนวยงานอื่นในพื้นที่เดียวกัน ยอมถูกตรวจสอบและรองเรียนโดย
สาธารณะ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนหัวใจของการทํางานในทุกหนวยงาน48 

 ปจจัยที่สําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการปรับปรุงใหบริการภาครัฐประสบความสําเร็จได คือ    
การมีทรัพยากรมนุษยที่มีจิตสํานึกในการใหบริการและปรารถนาที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ ทั้งน้ี
เนื่องจากการบริการเปนกระบวนการของกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยัง
ผูรับบริการ ไมใชสิ่งที่จับตองไดชัดเจนแตออกมาในรูปของเวลา สถานท่ี รูปแบบ และท่ีสําคัญเปน
สิ่งท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังน้ัน จิตสํานึกในการใหบริการจึงเปนกุญแจ

                                                 
 47 เร่ืองเดียวกัน, 65-66. 

 48 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ (นนทบุรี: 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), 43. 
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สําคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ  ซึ่งหนวยงานที่จะใหบริการที่เปนเลิศไดจะมีคุณลักษณะขอใด
ขอหนึ่งหรือหลายขอดังตอไปน้ี 

 1. ระบบขาราชการสัมพันธที่ดี  ขาราชการระดับผูเปนผูบริการสูงสุดในหนวยงานตอง
มีความเชื่อวา “การใหบริการท่ีดีกวายอมมาจากขาราชการผูใหบริการท่ีดีกวา และการมีระบบ
ขาราชการสัมพันธที่ดีกวา” 

 2. หนวยงานมีการรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกตอการใหบริการท่ีดีเยี่ยมแกประชาชนมี
การฝกอบรมและทําความเขาใจอยางถองแทกับขาราชการทุกคนวา “การใหบริการคืองานของ
ราชการ”  พรอมทั้งชี้แจงใหเขาใจถึงเหตุผลและความสําคัญ 

 3. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารเพื่อเอ้ือใหขาราชการทุกคน โดยเฉพาะ
บุคลากรที่สัมพันธประชาชนโดยตรงใหสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไดอยางราบร่ืน 

 4. หนวยงานเหลานี้ตระหนักวาปฏิบัติการใด ๆ ที่เกิดข้ึนในหนวยงานมีผลกระทบตอ
งานบริการประชาชนเสมอ ดังน้ัน จึงตองมีระบบเกื้อหนุนกันภายในองคกรอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพเพื่อมิใหจุดดอยใด ๆ มาทําใหการบริการมีปญหา 
 5. หนวยงานเหลาน้ีสามารถบริหารระบบงาน เพื่อใหมาตรฐานการใหบริการท่ีวางให
สูงนั้นเปนความจริงได คือสามารถเปลี่ยนแนวความคิดนั้นใหเปนพฤติกรรมท่ีจับตองไดจริง ๆ  
 6. มีการฝกอบรมใหทั้งระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ใหสามารถธํารงรักษา
มาตรฐานงานบริการของตนเองได 
 7. มีการกําหนดบทบาทเจาหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน  ทั้งในระดับ
ผูบังคับบัญชา หัวหนางานทุกระดับ ใหมีสวนรวมรับผิดชอบตอการสงเสริม ใหมีการปรับปรุง
มาตรฐานการบริการใหดียิ่งข้ึนอยูตลอดเวลา 
 8. มีระบบการจูงใจและใหกําลังใจแกขาราชการที่ใหบริการไดดีเดน อาจมีการประกาศ
เกียรติคุณ และใหรางวัลตอบแทนอยูเสมอ เพื่อใหแตละคนมีกําลังใจยึดม่ัน อยูกับการใหบริการท่ีดี
เลิศตลอดไป 

 9. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ นั่นคือ วัดออกมาไดเปนตัวเลข 
เชน  ความเร็วเปนนาที การประหยัดเปนจํานวนเงิน  เพื ่อประเมินความเหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพของการบริการ ซึ่งเปนสิ่งทํายากแตหากพยายามหาหลักเกณฑก็อาจทําได 
 10. มีกลไกภายในองคกรที่ชวยเกื้อหนุนใหเกิดคานิยมดานการใหบริการท่ีดี อาจเปน
คานิยมอยางจริงใจของผูบังคับบัญชาระดับสูงทุก ๆ ระดับทําใหงานบริการพัฒนาตอไป 49 

                                                 
 49 เร่ืองเดียวกัน, 43-44. 
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 แนวคิดปจจัยสําคัญในการปฏิบัติการใหบริการเปรียบเสมือนดานแตละดานของรูป
สามเหลี่ยมดานเทา ซึ่งภายในบรรจุผูรับบริการไว หากขาดปจจัยดานหนึ่งไปสามเหลี่ยมนี้จะ   
ไมครบถวน เปนรูปสามเหลี่ยมตอไปไมได  นั่นคือ องคกรจะใหบริการท่ีดีตอไปไมได เรียกรูปนี้วา 
สามเหลี่ยมแหงบริการ (The Service Triangle)50 ดังแผนภูมิที่ 4 

 
 

 
 

  กลยุทธการบริหาร      พนักงาน 

 

 

 

             ระบบงาน 

แผนภูมิที่ 4  สามเหล่ียมแหงบริการ (The Service Triangle) 
ที่มา : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ (นนทบุรี: สถาบัน          
พัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), 46. 

 

 จากหลักการน้ี จะเห็นวาการสรางความประทับใจใหกับประชาชนตองจัดการเพื่อให
ปจจัยแหงสามเหลี่ยมแหงบริการนี้มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน คือ 

 1. กลยุทธการบริการ (Strategy) หรือวัตถุประสงคหลัก ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ      
ตองกําหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมายโดยมีความยืดหยุนตัวพอเพียง มีความแมนยํา    
ตรงเปาหมายไดดี โดยหลักฐานของการสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางจริงจัง 

 2. ระบบงาน (System) หรือกระบวนการอันตองเนนใหระบบการบริการประชาชนเปน
เร่ืองเรียบงาย ประชาชนสบายใจเมื่อมาใชบริการ ไมยุงยากซับซอน ดูเปนเจาขุนมูลนาย ประชาชน
ตองเขาใจไดงาย ๆ เขาพบเขาปรึกษา เขารับบริการ ไดอยางเปนกันเอง มีความคลองตัว กฎ ระเบียบ
เปนสิ่งท่ีชวยเอ้ืออํานวยประโยชนตอประชาชนทําใหบริการดีไมเปนตัวจํากัดการบริการ 

 3. ขาราชการ(Staff) ผูใหบริการในทุกระดับตองได รับการสรรหาพัฒนาและปรับ  
พฤติกรรม ตลอดจนวิธีการทํางานใหมีลักษณะเนนความสําคัญของประชาชน นั่นคือ มีจิตสํานึกตอ

                                                 
 50 เร่ืองเดียวกัน, 46. 
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การใหบริการที่ดี การจะทําใหสามเหลี่ยมแหงบริการสัมฤทธิผล ตองไดรับความรวมมือรวมใจจาก
ขาราชการทุกฝาย โดยทําเปนแผนการพัฒนาการบริการขององคกรขึ้นไดชัดเจน51 

 

การประเมินคุณภาพบริการ 

 การประเมินเปนกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น เมื่อตองมีการตัดสินใจหรือตองการ
พิจารณาวา สิ่งหน่ึงสิ่งใดนั้นมีคุณคาหรือไม ซึ่งการประเมินจะประกอบดวยการเปรียบเทียบ “สิ่งท่ี
เปนอยู” กับ “สิ่งท่ีควรจะเปน” และถือวาการประเมินเปรียบเสมือนแบบฝกหัดของการวินิจฉัย
ตัดสิน การประเมินจึงตองมีหลักหรือกระบวนการเพื่อชวยใหการตัดสินใจมีความเหมาะสม ถูกตอง 
และสอดคลองกับความเปนจริง โดยรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบจากกลุมตัวอยางท่ีศึกษา แลวจึง
นําขอมูลมาวิเคราะหในเชิงปริมาณ พรอมกับเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว และหาขอสรุปท่ีดีที่สุด
เพื่อการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน52 

 การประเมินคุณภาพของบริการจะพิจารณาจากปจจัยคุณภาพตาง ๆ และทําในลักษณะท่ี
สามารถตรวจสอบประเมินคา หรือใหหนวยคะแนน หรือระดับความรูสึกพึงพอใจ หรือในลักษณะ
อ่ืนที่เปนที่ยอมรับได โดยประเมินตลอดระยะเวลาที่ลูกคาใชบริการจนเสร็จสิ้น  กระบวนการ     
รับบริการหน่ึง ๆ การประเมินคุณภาพการบริการเปนเรื่องที่สําคัญที่จะตองพิจารณา  หาก
จุดมุงหมายในการประเมินไมถูกตอง แนวทางการประเมินยอมมีความผิดพลาดและไมสามารถวัด
คุณภาพออกมาไดจริง สิ่งหน่ึงท่ีเปนจุดท่ีผูประเมินจะตองมองหาจากกระบวนการใหบริการก็คือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ โดยจะตองพิจารณารายละเอียด คือ 

 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการพิจารณาปจจัยนําเขา ไดแก ทรัพยากร   ทั้ง
ทรัพยากรทุน ทรัพยากรมนุษย เวลา องคความรูตาง ๆ ผานกระบวนการการใหบริการออกมาเปน
ปจจัยนําออกก็คือสินคาบริการไดอยางไร  มีคุณภาพเพียงใด เกิดความเสียหายหรือบกพรองที่จุดใด 

 2. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการพิจารณาท่ีตัวปจจัยนําออก ไดแก การบริการน้ัน
วาสนับสนุนเปาหมายขององคการเพียงไร ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากเพียงใด53  
 

 

 

                                                 
 51 เร่ืองเดียวกัน,  47. 

 52 อเนก สุวรรณบัณฑิต, จิตวิทยาการบริการ (กรุงเทพฯ: อดุลพัฒนกิจ, 2550), 278. 

 53 เร่ืองเดียวกัน, 279-280. 
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วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพบริการ 

 วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพบริการมีดังน้ี 

 1. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอมูลที่เก็บรวบรวมอาจจะอยูในเชิงคุณภาพ หรือเชิง
ปริมาณ และการเก็บขอมูลอาจทําไดทั้งโดยตรงหรือโดยออมก็ได ขอมูลเหลาน้ีเมื่อฝายบริหาร
วิเคราะหวินิจฉัยแลว จะเปนประโยชนในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตอไป เชน ใชเปนขอมูลใน
การวางแผนนโยบาย กลยุทธ แผนการดําเนินการตาง ๆ ขององคกร 

 2. เพื่อกําหนดคุณคาของกิจกรรมบริการตาง ๆ อันจะนําไปสูการปรับปรุงและการพัฒนา 
การใหบริการ การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของบริการควรทําใหครบตามวงจร การใหบริการ 
โดยพิจารณาองคประกอบยอย ๆ ของบริการแตละดาน ไดแก การวางแผนเพื่อการใหบริการ 
การประสานงาน การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม ความพอเพียงและเหมาะสมของอุปกรณ 
สถานที่ตั ้ง บรรยากาศ  ระยะเวลาของการใหบริการ เวลาที ่ใหรอ และอื่น  ๆ  โดยพิจารณา
เปรียบเทียบระหวางคุณภาพตามที่คาดหวังและคุณภาพตามที่ไดรับจริงของบริการ คุณภาพท่ีอยู
ระดับสูงไดมาตรฐานหรือระดับปานกลาง ถือไดวาผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ สวนคุณภาพ        
ที่ผูใชบริการเกิดความไมพึงพอใจตองมีการปรับปรุง 

 3. เพื่อตัดสินใจ เชิงการบริหารงานบริการโดยประเมินจุดเดน จุดดอย โอกาสและปญหา
ของการบริการ ดวยขอมูลที่ไดจากการศึกษาประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการซึ่งจะชวยให
ผูบริหารนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งได 
 4. เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอันเปนการพัฒนาความรูความเขาใจเพื่อกําหนดอธิบาย และ
ควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ เชน หากองคกรสนใจวาผูใหบริการที่มีวัฒนธรรมที่
แตกตางกันจะมีลักษณะการใหบริการอยางไร หรือมีผลตอคุณภาพใหบริการอยางไร อาจศึกษาวิจัย
โดยดูจากความเอาใจใสดูแล การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางผูใชกับผูใหบริการและความ
รวดเร็วของการใหบริการ เปนตน54  
 การประเมินคุณภาพบริการควรประเมินทั้งประสิทธิภาพของการใหบริการ และ
ประสิทธิผลของการใหบริการ โดยการประเมินประสิทธิภาพของการใหบริการจะพิจารณาวา 
ในชวงเวลาน้ัน ๆ และเฉพาะจุดท่ีปฏิบัติการน้ัน ๆ ไดกอใหเกิดปจจัยตาง ๆ อยางประหยัดคุมคา  
โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีเปนเชิงปริมาณ มีอัตราสวนเปรียบเทียบการดําเนินงานกับคาใชจาย หรือ
อัตราสวนของความพยายามกับการดําเนินงาน เปนการมองดูผลที่เกิดขึ้นจากภายใน สวนการ
ประเมินประสิทธิภาพผลของการใหบริการ เปนการสงเสริมสนับสนุนใหบรรจุถึงเปาหมายหรือ

                                                 
 54เร่ืองเดียวกัน, 282. 
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วัตถุประสงคที่วางไว โดยพิจารณาท่ีผลผลิตของระบบงานหรือเปนการวัดที่มองไปที่ผลภายนอก  
ซึ่งสามารถสนองตอบตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการไดในระยะยาว  การประเมิน
คุณภาพท่ีดี ตองสามารถนําขอมูลที่ไดรับมากําหนดเปนกลยุทธ เพื่อจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
ของการปรับปรุงคุณภาพ ผลของการประเมินคุณภาพบริการสามารถนําไปใชประโยชนในการ
สรางประสิทธิภาพแกองคกร ไดแก การปรับปรุงการปฏิบัติงานบริการใหดี ขึ้น การฝกอบรม
เจาหนาท่ี การวางแผนกําลังคน การเลื่อนตําแหนง การสรางขวัญและกําลังใจ เปนตน นอกจากน้ี
ยังสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนหรือประสิทธิภาพสูงสุดแกผูรับบริการและองคกร ที่ใหบริการ 
กลาวคือ นําเอาความตองการของผูรับบริการ ความจําเปนความพึงพอใจ คุณคาที่ผูรับบริการ
ตองการมาเปนปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปรับปรุงพัฒนางาน และหากลยุทธตาง ๆ  
เพื่อใหเกิดการจัดบริการที่ดีและตรงตอความตองการของผูใชบริการ55 

 สมิต สัชณุกร กลาวถึงการประเมินผลการใหบริการไววา เปนการวัดความพึงพอใจของ
ลูกคา แตการวัดความพึงพอใจโดยตรงกระทําไดยาก จึงตองใชการประเมินผลการบริการมาชวยซึ่ง
คําตอบท่ีไดจะบงบอกถึงความพึงพอใจของลูกคาไดใกลเคียงกับความเปนจริง ดังน้ันการประเมินผล
การใหบริการ จึงเปนความตองการใหรูถึงผลของการปฏิบัติงานในการใหบริการ56 

 การประเมินคุณภาพในการบริการนั้นจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหไดผลการ
ประเมินท่ีถูกตองและสะทอนถึงคุณภาพการบริการที่แทจริง อันจะชวยใหตัดสินใจที่จะดําเนิน     
กลยุทธในการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ไดอยางคุมคา           
แนวทางการประเมินคุณภาพการบริการน้ันมีดวยกัน 4 ประการ ไดแก 
 1.การประเมินจะตองประเมินท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาจมองหาตัวชี้วัด
ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการในแตละข้ันตอน เชน เวลา ทรัพยากรที่ใชและ
พิจารณาประสิทธิผลของการบริการออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจของผูรับบริการ ปริมาณ    
ผูมารับบริการ สุดทายก็คือผลกําไร(Return of Investment)โดยการประเมินจะตองทําการประเมิน
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเพื่อการกําหนดกลยุทธในการจัดการตอไปได 
 2. แยกพิจารณาประเมินออกเปนสวน ๆ วาตองการประเมินสวนใด จะประเมินอะไร  
ระดับไหน เพ่ือใหไดขอมูลในแตละสวน จากน้ันจึงนําผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณารวมกัน
เพื่อใหเห็นภาพรวมท้ังหมดของการบริการวามีคุณภาพมากนอยเพียงใด สวนใดท่ีขาดประสิทธิภาพ

                                                 
 55 เร่ืองเดียวกัน, 284. 

 56 สมิต  สัชณุกร, การตอนรับและการบริการท่ีเปนเลิศ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร, 2543), 
259. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 33 

หรือทําใหคุณภาพในการใหบริการตอไป เชน การพิจารณาแยกออกเปนระดับปฏิบัติการและระดับ
บริหาร หรือการแยกประเมินออกเปนแผนกตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธ แผนกดูแลลูกคา แผนก
การตลาด หรือแยกตามสวนของผลงานที่ตองใชการประสานงานของหลายหนวยงานขององคการ
รวมกัน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ เปนตน  
 3. การประเมินจะตองกําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินนั้น ๆ ใหตรงกัน โดย
เกณฑที่กําหนดจะตองมีมาตรฐานและสามารถทําใหเกิดข้ึนได อาจเปนกาํหนดเปนเกณฑภายใน
ขององคการหรือใชเกณฑที่เปนสากลก็ได สวนใหญการกําหนดเกณฑมาตรฐานจะมีหลักในการ
กําหนดงาย เรียกวา SMART ไดแก 
  S Specific  เกณฑที่กําหนดจะตองเปนเร่ืองเฉพาะของงานน้ัน ๆ 

  M Measurement สามารถที่จะวดัออกมาไดทั้งโดยตรงหรือทางออม 

  A Attainable เกณฑนั้นจะตองเปนสิ่งท่ีสามารถทําใหเกิดขึ้นไดจริง 

  R Reasonable เกณฑนั้นจะตองตั้งอยูบนเหตุผลท่ีถูกตอง 

  T Time-bound เกณฑที่กําหนดจะตองยืดถือเฉพาะชวงเวลาหน่ึง ๆ57 

 พาราซูรามาน (Parasuraman) กลาววา การประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศัยมุมมอง
ของลูกคา ชวยใหองคกรผูใหบริการทราบวา ความคาดหวังของผูบริโภคมีความแตกตางจากการ
รับรูของตนเองอยางไร ผูบริหารองคกรอาจไมรูวาการใหบริการหน่ึง ๆ ควรมีลักษณะเชนไร จึงจะ
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และไมรูวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควรเปนอยางไร  
จึงจะทําใหการบริการมีคุณภาพสูงข้ึน ดังน้ันผลจากการประเมินคุณภาพการบริการ จะใหขอมูลที่
เปนประโยชนแกองคกรในดานการบริการ การวางแผนกลยุทธดานการบริการ ตลอดจนการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ58 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การประเมินคุณภาพการบริการ  ผูใชบริการเปนผูประเมิน
คุณภาพการบริการ โดยเปรียบเทียบวาบริการท่ีคาดหวังไวกับบริการที่ไดรับจริงมีความสอดคลอง
กันเพียงใด หากผูใชบริการเห็นวาการใหบริการภายในองคกรมีคุณภาพ ยอมแสดงวาการบริการน้ัน
สอดคลองกับความคาดหวังหรือตรงกับความตองการของผูใชบริการ  
 

 

                                                 
 57 เร่ืองเดียวกัน, 260. 
 58A. 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 เปนเคร่ืองมือท่ีรูจักและเปนที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานของการประเมิน
คุณภาพบริการทางการตลาด ตั้งแตค .ศ.1985 ผูที่วิจัยและสรางเครื่องมือนี้คือ พาราซูรามาน          
ไซทามและเบอรร่ี (Parasuraman,Zeithaml and Berry)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการหาชองวาง
ระหวางความคาดหวังและบริการที่ผูใชไดรับจริงจากการใชบริการ ซึ่งจะทําใหสามารถนํามาพัฒนา
บริการใหตอบสนองความตองการของผูใชได เค รื่องมือ SERVQUALไดมีการนํามาใชในการ
ประเมินคุณภาพบริการในแวดวงธุรกิจและบริการตาง ๆ เชน การธนาคาร โรงแรม ภัตตาคาร 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หองสมุดและอ่ืน ๆ ซึ่งมีการกําหนดปจจัยหรือ
เกณฑในการประเมินคุณภาพบริการไว 10 ดาน ดังนี้คือ 

 1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) คือ สภาพที่ปรากฏใหเห็นหรือจับตองไดในการ
ใหบริการ ไดแก อาคารสถานท่ี การใชเคร่ืองมืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก การแตงกายของ  
ผูใหบริการ เอกสารสิ่งพิมพ หรืออุปกรณที่ใชในการติดตอสื่อสาร เปนตน 

 2. ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถในการใหบริการไดตามคํา
สัญญาท่ีมีใหไวอยางมีคุณภาพและมีความถูกตอง 

 3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ(Responsiveness) คือ การแสดงออกดวย
ความเต็มใจที่มีใหไวอยางมีคุณภาพและมีความถูกตอง 

 4. ความเชี่ยวชาญ (Competence) คือ การมีความรู ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบ 

 5. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) คือ ความมีไมตรี  มีความสุภาพ ใหเกียรติผูอ่ืน  มีความ
จริงใจและมีน้ําใจ ความเปนมิตรและมีมนุษยสัมพันธ 
 6. ความนาเช่ือถือ(Credibility) คือ การสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ  ความซื่อสัตย
ในการใหบริการตอผูใช รวมท้ังมีการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกผูรับบริการ 

 7. ความปลอดภัย (Security) คือ การสรางความม่ันใจเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย โดย
ปราศจากอันตรายในการมาใชบริการ และจากสถานการณที่มีความเสี่ยงจากปญหาตาง ๆ  

 8. การเขาถึงบริการ (Access) คือ การติดตอเขารับบริการไดดวยความสะดวก ไมยุงยาก 

 9. การติดตอสื่อสาร (Communication) คือ การใหขอมูลและขาวสารแกผูใชบริการ โดย
สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน ใชภาษาท่ีเขาใจงายและรับฟงผูใชบริการ 

 10. ความเขาใจลูกคา (Understanding of Customer) คือ ความพยายามคนหาและ เขาใจ 
ความตองการของลูกคา ใหความสําคัญและสามารถตอบสนองความ ตองการของลูกคาได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เกณฑการประเมินคุณภาพบริการท้ัง 10 ดานดังกลาวน้ัน สามารถวัดชองวางระหวาง               
ความคาดหวังของผูใชกับการไดรับบริการท่ีสงมอบ ซึ่งความคาดหวังของผูรับบริการอาจมาจาก
การบอกกลาวปากตอปาก จากความตองการของแตละบุคคล จากประสบการณที่ผานมาหรือจาก
การติดตอสื่อสาร ซึ่งการประเมินคุณภาพจากความคาดหวังและบริการท่ีไดรับตามเกณฑที่กําหนด            
จะทําใหทราบถึงคุณภาพของบริการวาอยูในระดับใด 59 ดังแผนภูมิที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5  ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการท่ีไดรับตามเกณฑ 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. 

                                                 
 59 A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, Delivering Quality 

Service : Balancing Customer Perceptions and Expectation (New York : Free Press,1990), 23. 

 
 

Dimensions of Service Quality 

(ปจจัยกําหนดคุณภาพ) 
    Tangibles 

       (ลักษณะทางกายภาพ) 
     Reliability 

       (ความนาเชื่อถือของบริการ) 
     Responsiveness 

       (การตอบสนอง) 
     Competence 

       (ความเช่ียวชาญ) 
     Courtesy 

       (ความมีอัธยาศัย) 
     Credibility 

       (ความนาเชื่อถือ) 
     Security 

       (ความปลอดภัย) 
     Access 

       (การเขาถึงบริการ) 
     Communication 

       (การส่ือสาร) 
     Understanding         

     the Customer 

       (ความเขาใจ) 

Word of Mouth 

การติดตอสื่อสาร 

แบบปากตอปาก 

Personal Needs 

ความตองการของ 
แตละบุคคล 

Past Experience 

ประสบการณ 
ที่ผานมา 

Expected Service 

บริการท่ีคาดหวัง 
Perceived Service 

Quality 

คุณภาพบรกิารท่ีไดรับ 

Perceived Service 

บริการท่ีคาดหวัง 
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 ตอมาในปค.ศ.1990 ทีมนักวิจัยชุดเดิมไดพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือ SERVQUAL โดยมี
การสํารวจการใชเคร่ืองมือดังกลาวในองคกรธุรกิจที่มีการใหบริการแตกตางกัน ไดแก ธุรกิจดาน
การซอมแซมและบํารุงรักษา ธุรกิจการเงิน โทรศัพททางไกล  การรักษาความปลอดภัย และการ
บริการบัตรเครดิต ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ SERVQUAL ในคร้ังน้ีไดกําหนดปจจัยหรือ
เกณฑในการประเมินคุณภาพบริการเหลือเพียง 5 ดาน ดังนี ้ 
 1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพท่ีทําให
ผูใชรับความสะดวก ไดแก เคร่ืองมือ อุปกรณ บุคคล และวัสดุในการติดตอสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย
ขอคําถามท่ีเกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก บริเวณท่ีใหบริการเขาใชสะดวกตอผูใช เคร่ืองมือและอุปกรณมี
ความทันสมัย วัสดุและอุปกรณตาง ๆ อยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน และผูใหบริการมีบุคลิกภาพดี 

 2. ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาท่ีแจงไววา
จะใหบริการเกิดข้ึน และสรางความไววางใจ ความถูกตอง และความสมํ่าเสมอซึ่งประกอบดวย     
ขอคําถามท่ีเกี่ยวของ 5 ขอไดแก เมื่อผูใชมีปญหาและสนใจแกปญหาใหอยางจริงจัง สามารถรับรูถึง
ปญหาของผูใชอยางถูกตอง สามารถใหบริการไดตรงตามความตองการต้ังแตคร้ังแรก สามารถ
ใหบริการไดตามที่แจงไว ใหบริการไดตามระยะเวลาท่ีไดมีการแจงไว 
 3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนา
ในการชวยเหลือผูใชบริการ และจัดหาบริการมาใหตามที่ไดสัญญาตกลงไว ซึ่งประกอบดวยขอ
คําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก มีความกระตือรือรนในการใหบริการ สามารถใหความชวยเหลือผูใช
ไดตรงตามท่ีตองการ ใหบริการดวยขั้นตอนท่ีสะดวกรวดเร็ว และมีการแจงใหผูใชทราบทุกคร้ัง
เกี่ยวกับการใหบริการ 

 4. ความไววางใจ (Assurance) คือ การมีความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยน
ของผูใหบริการ การใหบริการดวยความซื่อสัตย และการสรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ ซึ่ง
ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก ผูใหบริการมีความรูที่จะตอบปญหาได   ผูใหบริการ
สามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตาง ๆ ผูใหบริการมีพฤติกรรมท่ีสรางใหเกิดความม่ันใจใน
การบริการ และผูใหบริการมีกริยามารยาทสุภาพและเปนมิตร 

 5. การเขาถึงจิตใจ (Empathy) คือ การใหความเปนหวงและสนใจผูมารับบริการแตละคน 
และมีความต้ังใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผูใชตองการมาตอบสนองได ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม ที่เกี่ยวของ 
5 ขอ ไดแก ผูใหบริการเอาใจใสผูใชบริการ ผูใหบริการมีความเต็มใจในการใหบริการผูใหบริการ
เปนกันเองกับผูใช ผูใหบริการมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชและผูใหบริการเขาถึงความจําเปน
ในการมาขอใชบริการ 

   ส
ำนกัหอ
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 สําหรับเกณฑใหมทั้ง 5 ดานนี้ ไดรวมองคประกอบบางดานที่มีความคลายกันของ
เกณฑเดิมมาไวดวยกัน ซึ่งดานท่ียังคงใชเหมือนเดิม มี 3 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
ความนาเช่ือถือของบริการ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ สวนเกณฑใหมดาน      
ความไววางใจเปนการรวมเกณฑเดิม 4 ดานไวดวยกัน คือ ความเชี่ยวชาญ ความมีอัธยาศัย           
ความนาเช่ือถือ และความปลอดภัย สวนดานการเขาถึงจิตใจไดรวมเกณฑเดิม 3 ดานไวดวยกัน คือ 
การเขาถึงบริการ การติดตอสื่อสาร และความเขาใจลูกคา 60 ดังแผนภูมิที่ 6 

 

Original Ten Dimensions for 

Evaluating Service Quality 

(เกณฑการประเมินคุณภาพ
บริการทั้ง 10 ดาน (เดิม) 

Tangibles 

(ลักษณะทาง
กายภาพ) 

Reliability 

(ความ
นาเช่ือถือ
ของบริการ) 

Responsiveness 

(การตอบสนอง
ความตองการ
ผูรับบริการ) 

Assurance 

(ความ
ไววางใจ) 

Empathy 

(การเขาถึง
จิตใจ) 

Tangibles 

(ลักษณะทางกายภาพ) 
     

Reliability 

(ความนาเช่ือถือของบริการ) 
     

Responsiveness 

(การตอบสนอง) 
     

Competence(ความเช่ียวชาญ) 
Courtesy (ความมีอัธยาศัย) 
Credibility (ความนาเช่ือถือ) 
Security(ความปลอดภัย) 

     

Access(การเขาถึงบริการ) 
Communication (การส่ือสาร) 
Understanding The Customer 

(ความเขาใจ) 

     

 

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. 
                                                 
 60 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
การไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่มีความจําเปนและความตองการของรางกายและ จิตใจอยาง
ครบถวนและสมบูรณ ภายใตสภาพแวดลอมและคานิยมที่สังคมยอมรับหรือในความหมายท่ีสั้นที่สุด  
คุณภาพชีวิต คือ การมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี และมีสติปญญาที่สมบูรณ 61 

 สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล ไดสรุปวา คุณภาพชีวิตหมายถึงระดับการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข 
และความพึงพอใจในชีวิตท้ังในดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณและการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคล
ในสังคมเปนการประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกายจิตใจ ความสัมพันธทางสังคม  สิ่งแวดลอม 
ภายใตวัฒนธรรม คานิยม และเปาหมายในชีวิตของแตละคน62 

 สุพรรณี ไชยอําพร ใหความของคุณภาพชีวิตไววา คือ ชีวิตท่ีมีความสุขพอควร ความสุข
ในท่ีนี้หมายรวมถึงความสุขทางกายและความสุขทางใจดวยความสุขทางกายอาจวัดไดจากการไดรับ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอในเบื้องตนสิ่งเหลานี้ไดแก การไดรับการเลี้ยงดู  
และอบรมสั่งสอนจากครอบครัวอยางดีพอ การมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงไดรับการศึกษาตาม
ความสามารถทางสติปญญา มีอาชีพการงานที่สุจริต เปนประโยชนตอสังคม และมีรายไดที่
เหมาะสมกับแรงงานท่ีลงไป มีโอกาสเลื่อนฐานะตามความรู ความสามารถ มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน และมีโอกาสแสวงหาความบันเทิง ร่ืนเริงใจตามธรรมชาติของมนุษยที่อยูรวมกันใน
สังคมอยางพอสมควร รวมท้ังโอกาสในการสรางครอบครัวและสมาชิกใหมใหแกสังคมดวย63 

 สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพ
ชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณและมีความม่ันคงซึ่งครอบคลุมถึงดานตาง ๆ 
อันไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ64 

                                                 
 61ฤดี 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
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, “อนุกรมระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางาน,”  2547, 23. 
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 องคการอนามัยโลก ใหนิยามความหมายไววา คุณภาพชีวิต คือ การรับรูหรือเขาใจของ
ปจเจกบุคคลที่มีตอสถานภาพชีวิตของตนเองภายใตบริบทของระบบวัฒนธรรม และคานิยมท่ี
บุคคลใชชีวิตอยู และมีความเชื่อมโยงกับจุดหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน  รวมทั้งความกังวล
สนใจที่เขามีตอสิ่งตาง ๆ คุณภาพชีวิตเปนมโนคติที่มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมเรื่องตาง ๆ         
ที่สลับซับซอน ไดแก สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเปนตัวของตัวเอง ความสัมพันธ
ตาง ๆทางสังคม ความเชื่อสวนบุคคล และสัมพันธภาพท่ีมีตอสิ่งแวดลอม65 

 ธนาคารโลก ใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิต คือ ความเปนอยูที่ดี ของ
บุคคล ซึ่งคุณภาพชีวิตน้ันยากที่จะวัดได ไมวาจะเปนบุคคล กลุมหรือชาติ เนื่องจากปจจัยทางดาน
ความเปนอยูที่ดีทางวัตถุ (มาตรฐานดานความเปนอยู) จะรวมไวดวยสวนประกอบที่ไมสามารถ    
จับตองได ทั้งดานคุณภาพของสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสวนบุคคล และ
อิสรภาพทางการเมืองกับเศรษฐกิจ66 

 แคมปเบล (Campbell) กลาววา คุณภาพชีวิตเปนมิติที่มีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความสุข
และความพึงพอใจในชีวิตแตละคน  โดยเปรียบเทียบระหวางสถานการณที่เปนอยูกับสถานการณที่
อยากใหเปน67 

 พาดิลลา(Padilla) กลาววา คุณภาพชีวิตเปนการรับรูความพึงพอใจในชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะสุขภาพ โดยวัดจากความสามารถในการทําหนาท่ีตาง ๆ ของรางกาย ทัศนคติของ
ตนเอง  ตอสุขภาพ ความพึงพอใจในชีวิต และความรูสึกวาตนเองไดรับการชวยเหลือจากสังคม68 

 เฮนเดอรชอทท (Hendershott) ไดกลาววาการท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น บุคคลนั้น
ตองมีความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสุขในการดําเนิน

                                                 
 65 องคการอนามัยโลก ,  แบบวัดคุณภาพชีวิต  (มปท . ,  มปป .) ,  อางถึงใน  สุวัฒน 
มหัตนิรันดรกุล, 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. 

 67A. 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. 
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ชีวิต อันประกอบดวย ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที่อยูอาศัย ความสัมพันธกับเพื่อน และบริการ          
ที่ไดรับ69 

 จากความหมายขางตน สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตไดวา หมายถึง การมีสภาพ
ความเปนอยูและการดําเนินชีวิตท่ีดีหรือการใชชีวิตอยางมีความสุขในระหวางการศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดยวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจของนิสิตที่เกิดจากการรับรู          
ถึงสภาพทางดานรางกาย สภาพทางจิตใจ ความสัมพันธทางสังคม รวมไปถึงการรับรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของนิสิต โดยผานการรับรูและประเมินดวยตนเอง 

 

ลักษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

 ลักษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพ เปนที่พึงประสงคของบุคคลและสังคม สัญญา สัญญาวิวัฒน           
ไดสรุปถึงลักษณะบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตไวดังนี้ 
 1. บุคคลนั้นมีสิ่งจําเปนพื้นฐานแกความตองการของชีวิต ไดแก 
  1.1 อาหาร หมายถึง อาหารที่จําเปนตอสุขภาพ 

  1.2 ที่อยูอาศัย ประกอบดวยหองและเคร่ืองปองกันอันตรายตาง ๆ 

  1.3 เสื้อผาสําหรับสวมใสอยางเหมาะสม  
  1.4 สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง กระปร้ีประเปรา เจ็บไขนอย 

  1.5 ความม่ันคง มีเศรษฐกิจที่ดี สังคมดี และสนใจการเมือง 

 2. ความพึงพอใจตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะตองรูสึกวาชีวิตของตน
มีการผสมผสานกลมกลืนกับสิ่งตาง ๆ อยางดี คือ กลมกลืนกับความตองการของตนกับความสําเร็จ
ที่นาจะเปนไปได ความราบรื่น ของครอบครัวความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลตอชุมชนและตอ
ประเทศชาติ ตลอดจนความกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมซึ่งภาวะความพึงพอใจดังกลาวจะเกิดข้ึนได 
บุคคลน้ันจะตองมีลักษณะดังนี้ 
  2.1 คานิยมท่ีเหมาะสมกลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งท่ีแตละบุคคลสามารถใชเปน รากฐานการตัดสินใจอันสําคัญของชีวิต 

  2.2 มีความสมดุลระหวางความปรารถนา และความเปนไปไดที่จะบรรลุถึงความ
ปรารถนา 

                                                 
 69 Anne B. Hendershott, “Quality of Life Correlates for University Student ,” 
National Association of Student Personnel Administrator Journal  30, 1 (1992): 11. 
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  2.3 มีจุดมุงหมายของชีวิต เชน มีแนวความคิดและหลักปรัชญาในการดํารงชีวิต  การ
รูจักกลยุทธบริหารตนเอง เปนตน 

  2.4 มีชีวิตกลมกลืนกับครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอม70 

 นิศารัตน ศิลปเดช กลาววา คุณภาพชีวิตมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมอยางย่ิงโดย
ผูที่มีคุณภาพชีวิตจะชวยใหตนเองและสังคมเกิดลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. บุคคลจะมีการดํารงชีวิตในแนวทางท่ีดี ใชวิธีการอันชอบธรรมในการสนองความ
ตองการในดานตาง ๆ ของตนเองโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน 

 2. บุคคลจะมีการสรางสรรคพัฒนา คิดปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยู
เสมอ 

 3. บุคคลจะใชภูมิปญญา เหตุผล และวิธีการแหงสันติในการแกไขปญหาตาง ๆ  
 4. บุคคลจะมีการยอมรับในคุณคาและความสําคัญของตนเอง ผูอ่ืน สังคม และสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น การอยูรวมกันในสังคมจึงมีปญหาและความขัดแยงนอย 

 5. บุคคลจะเปนพื้นฐานของครอบครัวและสังคมที่มีความสงบสุข มีความเจริญกาวหนา
มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย ความเปนปกแผนมั่นคง และความเปนระเบียบเรียบรอย71 

 ผาสุก มุทธเมธา กลาววา คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ ชีวิตที่มีคุณภาพมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. บุคคลสามารถดํารงชีวิตตามความตองการของตนเอง 

 2. บุคคลสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามอัตภาพ 

 3. บุคคลสามารถดํารงชีวิตใหอยูในกรอบและระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมที่ดีงามตาม
มาตรฐานท่ีสังคมยอมรับ 

 4. บุคคลพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตามกาลเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 5. บุคคลนั้นจําเปนตองมีพื้นฐานความตองการของชีวิตครบท้ังปจจัยสี่72 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ลักษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพน้ันบุคคลจําเปนตองมีปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต มีความพึงพอใจตอตนเองและสังคม เปนบุคคลที่มีความชํานาญ ในการที่จะดําเนิน

                                                 
 70 สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย (กรุงเทพฯ: ไทย
สัมพันธ, 2541), 38-41.            
 71 นิศารัตน  ศิลปเดช ,  ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กรุงเทพฯ:  พิศิษฐ
การพิมพ, 2540), 67. 
 72 ผาสุก มุทธเมธา, คติชาวบานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540), 
72. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 42 

ชีวิตใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตนเองตองการ และสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนได
อีกดวย มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตนเอง พึ่งพาตนเองได มีความสรางสรรคพัฒนา   คิดปรับปรุง
ตนเอง สังคม สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยูเสมอ สามารถดํารงชีวิตใหอยูในกรอบและระเบียบแบบแผน 
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงามได 
 

องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

 เน่ืองจากคุณภาพชีวิตในความหมายของนักวิชาการแตละสาขานั้นมีความแตกตางกัน         
องคประกอบของคุณภาพชีวิตจึงยอมแตกตางกันไปตามการใหความหมาย แมความหมายจะ
คลายคลึงกันก็ไมไดหมายความวาองคประกอบของคุณภาพชีวิตจะตองคลายคลึงกันตามไปดวย 
ดังนี ้
 นิศารัตน ศิลปเดช กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลที่ดี จะตอง
ประกอบดวยปจจัยพื้นฐาน ดังนี้  
 1. ความสมบูรณดานรางกาย และสติปญญา หมายถึงวา การท่ีมนุษยจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ไดนั้น จะตองมีความเปนปกติของรางกาย  และสติปญญาเปนพื้นฐาน ซึ่งไดแก การมีอวัยวะของ
รางกายสมบูรณครบถวน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีพละกําลังที่สามารถทํากิจการงานไดดี
เชนเดียวกับคนอื่น ๆ มีระดับการพัฒนาของสติปญญาเปนปกติ สามารถศึกษาเลาเรียนคิดไตรตรอง
เหตุผลตาง ๆ รวมท้ังสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 
 2. ความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ หมายถึง การเปนผูมีจิตใจที่ดี มีอารมณแจมใส 
มั่นคง ไมแปรปรวน หงุดหงิด โมโหงาย จิตใจมีคุณธรรม ไมอิจฉาริษยา หรือเคียดแคนพยาบาท
ผูอื่น เปนผูมองโลกในแงดี มีความโอบออมอารี พรอมที่จะชวยเหลือ ผูที่ตกทุกขไดยาก หรือ
เดือดรอนเสมอ การมีพื้นฐานดานจิตใจและอารมณที่ดี จะชวยใหบุคคลเกิดความสุข และความสงบ
ในการดําเนินชีวิต 

 3. ความสมบูรณดานสังคม และสิ่งแวดลอม หมายถึง การเปนคนที่ไดรับการยอมรับจาก 
คนทั่วไป อันเนื่องมาจาก การมีมนุษยสัมพันธอันดี มีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับ
ความสามารถ และความสําคัญของผูอื่น ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่อยูรอบตัว ดังน้ัน จึงเปนผูที่เห็นคุณคา
ของบุคคล และสิ่งแวดลอม และคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมเหลานั้นคงคุณคาและ
ประโยชนอยูตอไป จะยอมใหเกิดความเสียหาย หรือมลภาวะตอสิ่งแวดลอมบ างก็เปนเพียงสวน
นอยที่สุด การมีความสมบูรณดานสังคม และสิ่งแวดลอมจะชวยใหบุคคลมีชีวิตที่เหมาะสม
กลมกลืน และเขากันไดดีกับสังคม และสิ่งแวดลอมของตน 
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 4. ความสมบูรณดานปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถท่ีจะจัดหา
สิ่งจําเปนตาง ๆ ที่จะชวยใหชีวิตดํารงอยูไดอยางดีตามฐานะของตนเอง ตลอดจนสภาพของสังคม 
เศรษฐกิจ และยุคสมัย ปจจัยจําเปนเหลานี้ ไดแก ปจจัย 4 สิ่งอํานวยความสะดวกสบายตาง ๆ 
การศึกษา การพักผอน ฯลฯ การมีปจจัยจําเปนในการดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ ยอมชวยใหบุคคลมีความ
สะดวกสบาย ไมลําบากขัดสน และยอมนํามาซึ่งความสุขและความพึงพอใจในชีวิต73ดังแผนภูมิที่ 7 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 7  องคประกอบของคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลท่ีดี 
ที่มา : นิศารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ, 2540), 81. 
 

 สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไววา
จะตองครอบคลุม 4 ดาน ตอไปน้ี 

 1. สุขภาวะทางกาย (Physical Well-being) ภาวการณรับรูและดํารงรักษาสุขภาพรางกาย
ใหมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข โดยมีการปฏิบัติ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพตาง ๆ เพื่อรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณไว 
 2. สุขภาวะทางอารมณ (Emotional Well-being) ภาวการณรับรูของสภาพอารมณ 
ความรูสึกของตนเองและผูอื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณของตนเอง และผูอื่นไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค 

                                                 
 73 นิศารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ, 
2540), 81. 

รางกาย สติปญญา 

สังคม สิ่งแวดลอม 

จิตใจ 
อารมณ 

ปจจัยท่ี 
จําเปน 

คุณภาพชีวิต 
ของบุคคล 
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 3. สุขภาวะทางสังคม (Social Well-being) ภาวการณรับรูเร่ืองการมีสัมพันธภาพของตน
กับบุคคลอ่ืน ทั้งในกลุมเพื่อนผูรวมงานและตอสาธารณะชน 

 4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-being) ภาวการณรับรูของความรูสึก สุขสงบ  
มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย เขาใจธรรมชาติ และความเปนจริงของชีวิต  
รวมท้ังการมีสิ่งยึดเหน่ียวที่มีมีความหมายสูงสุดในชีวิต74 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ กลาวถึง องคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตของคนไทย 
รวมท้ังตัวชี้ วัด ท่ีสํา คัญในแตละองคประกอบ พบวาคุณภาพชีวิตของคนไทยประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญ 6 องคประกอบ คือ 

 1. ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการของรัฐ  เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่แสดงให
เห็นถึงการบริหารการจัดการในดานตาง ๆ ของรัฐเปนสวนใหญ ประกอบดวย ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 16 
ตัวชี้วัด ไดแก 1) จํานวนผูมีสิทธิในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 2) จํานวนองคการบริหาร
สวนตําบล 3) จํานวนบานที่มีไฟฟาใช 4) จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 5) จํานวนครูที่สอน
ประถมศึกษา  6) จํานวนครูที่สอนมัธยมศึกษา 7) จํานวนครูที่สอนกอนประถมศึกษา 8) จํานวน
ที่ทําการไปรษณีย 9) จํานวนผูไดรับเงินกูกองทุนหมูบาน ฯ 10) จํานวนเทศบาล 11) จํานวน
สถานพยาบาล 12) จํานวนตํารวจ 13) จํานวนพยาบาล 14) จํานวนทันตแพทย 15) จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 16) จํานวนแพทย 
 2. ดานเศรษฐกิจและสังคม เปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมา ที่แสดงให เห็นถึง
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ประกอบดวย ตัวชี้วัดท้ังสิ้น7 ตัวชี้วัด ไดแก 1) จํานวน 
อินเตอรเน็ต / 100 ครัวเรือน 2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 3) จํานวน 
คอมพิวเตอร /100 ครัวเรือนความหนาแนนของประชากร 4) จํานวนบานท่ีมีน้ําประปาใช 5) รายได
ครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 6) จํานวนธนาคารพาณิชย 7) จํานวนหมายเลขโทรศัพท 
 3. ดานการบริการและทรัพยากร เปนองคประกอบท่ีแสดงใหเห็นถึง การบริการดานการ
ทองเที่ยว สินคาทองถิ่น และทรัพยากรปาไม ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1) จํานวนโรงแรม      
2) พื้นที่ปาไม และ 3) จํานวนสุดยอดสินคา OTOP 

                                                 
 74 สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, อนุกรมระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(ม.ป.ท., 2547), 32. 
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 4. ดานลักษณะและความเปนอยูของครัวเรือน เปนองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของครัวเรือน ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกใน
ครัวเรือน 2) คะแนนมาตรฐานของความเปนอยู และ 3) ขนาดครัวเรือน 

 5. ดานการทํางาน เปนองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึง การทํางานของประชากร ท่ี
เกี่ยวเนื่องไปถึงรายได ซึ่งเปนตัวชี้วัดท่ีสาํคัญของความยากจน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก   
1) อัตราการมีงานทํา และ  2) รอยละของผูไมจน 

 6. ดานประสิทธิภาพของครัวเรือน เปนองคประกอบที่ แสดงให เห็นถึ งความ
มีประสิทธิภาพหรือความสามารถของครัวเรือนประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด ไดแก 1) อัตราการมีงานทํา
ของครัวเรือน และ 2) คะแนนการครอบครองท่ีอยูอาศัย75 

 ณรงคศักด์ิ ตะละภัฎ  กลาวถึง องคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตสําหรับบุคคลทั่วไป   
วาองคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต 6 ดานหลัก คือ 

 1. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลซึ่ง   มี
ผลตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึก
สุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได    
การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูเร่ืองการนอนหลับและพักผอน รวมทั้ง
การรับรูเร่ืองการมีเพศสัมพันธ ซึ่งการรับรูเหลาน้ีมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานจิตใจของตนเอง เชน 
การรับรูความรูสึกทางบวกท่ีบุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูความม่ันใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด  ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ 
และความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของตน และการรับรูถึงความสามารถในการจัดการ
กับความเศรา หรือกังวล เปนตน 

 3. ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล (Level of Independences) คือ การรับรูถึงความ
เปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น การรับรูถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูความสามารถในการทํางาน การรับรู
วาตนไมตองพึ่งพายาตาง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ืน ๆ เปนตน 

                                                 
 75 สํานักงานสถิติแหงชาติ, คุณภาพชีวิตคนไทยป2550 (กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ 
แหงชาติ, 2550), 11. 
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 4. ความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรูเร่ืองความสัมพันธของ
ตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมท้ังการรับรูวา
ตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดวย 

 5. ดานสิ่งแวดลอม(Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางมีอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิ ต 
การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลง
ประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะ
ไดรับขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน
เวลาวาง เปนตน 

 6. ดานความเชื่อสวนบุคคล (Spirituality Religion / Presonal Belives ) คือ การรับรู
เกี่ยวกับความเช่ือตาง ๆ ของตนท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเช่ือดานจิตวิญญาณ 
ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอ
การเอาชนะอุปสรรค เปนตน76 

 เฟอรแรนส (Ferrans)ไดวิเคราะหปจจัยขององคประกอบคุณภาพชีวิต สรุปองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตเปน 4 องคประกอบ คือ 

 1. ดานสุขภาพและหนาที่ (Health and Functioning) เกี่ยวกับสถานภาพรางกายและ
ความสามารถท่ีจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กิจวัตรประจําวัน และการแสดงออกทางบทบาทสังคม 
ประกอบดวยสุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ การพ่ึงตนเอง ทางดานรางกาย ความ
รับผิดชอบตอครอบครัว การบําเพ็ญประโยชนกิจกรรมในยามวาง ความสามารถในการเดินทาง    
การสรางความสุขในวัยสูงอายุ และการมีอายุยืน 

 2. ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic) เปนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของบุคคล เพราะบุคคลตองอยูรวมกันในสังคม ตองการเพ่ือนชวยแนะนําแนวทางแกไขปญหาซึ่ง
กันและกันตองการกําลังใจ การไดรับการเชื่อถือไววางใจ ตองการบานอยูอาศัยเปนหลั กแหลง  
มีงานทํา  มีเงินใชในการดํารงชีวิตประกอบดวย มาตรฐานการดํารงชีวิต การพึ่งพาตนเอง  การทํางาน 
เพื่อนบาน สภาพการณของบานเมือง การไดรับการสนับสนุนทางจิตใจและการศึกษา 
 3. ดานจิตใจและวิญญาณ (Psychological/Spiritual) เปนสถานภาพของการรับรูการ
ตอบสนองทางอารมณ หรือทางวิญญาณตอสิ่งเรามากระทบในชีวิต ประกอบดวย ความพอใจใน

                                                 
 76 ณรงคศักด์ิ ตะละภัฎ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต , พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 

2529), 7. 
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ชีวิต ความสุขทั่วไป ความพอใจในตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธา
ในศาสนาและรูปรางหนาตาของตน 

 4. ดานครอบครัว (Family) เปนสภาพของสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบุคคล
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 องคประกอบของคุณภาพชีวิตเก่ียวของกับดานสุขภาพ 
ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน สถานที่อยู อาศัย เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมที่ตนอยูอาศัย      
เปนตน78 

 

การวัดและการประเมินคุณภาพชีวิต 

 แมวาคุณภาพชีวิตเปนเร่ืองของแตละบุคคล ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกตางกัน มีความคุนเคย              
มีความรูสึกนึกคิด และมีการใหคาของสิ่งตาง ๆ ที่ไมเหมือนกัน ความพยายามที่จะกําหนด
มาตรฐานและวัดคุณภาพชีวิตนับเปนความสําคัญเพื่อการเปรียบเทียบ เพื่อกําหนดทิศทางปฏิบัติ   
ใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนาตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดย กิ่งแกว ปาจรีย ไดสรุปแนวทางการวัดคุณภาพ
ชีวิต ดังนี ้
 1. วัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจในชีวิตเปนปจจัยหนึ่งเดียวที่จะบงบอกถึงคุณภาพ
ชีวิต กลาวคือ เมื่อใดก็ตามมีความพอใจสิ่งท่ีมีอยูหรือสิ่งท่ีเปนอยูไมวาจะอยูในสภาพใดก็จะกลาว
ไดวามีระดับคุณภาพ  ถึงแมจะมีภาพลักษณที่นาจะเปนทุกขเวทนาในสายตาผูอ่ืน เชน มีความพิการ

                                                 
 77 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. การวัดมโนทัศน หรือ อัตมโนทัศนเปนภาพที่บุคคลมองเห็นความเปนตัวตนใน
ชวงเวลาหน่ึงเปนความเช่ือและความรูสึกเกี่ยวกับตนเองและมีผลตอพฤติกรรมที่บุคคลน้ัน ๆ 
แสดงออกหลังจากเกิดวิกฤตการณในชีวิต เชน ความเจ็บปวย ความสูญเสียที่เกิดข้ึน  ทําใหเกิด
ความซึมเศรา การสูญเสียความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึน ทําใหเขาเหลาน้ัน
สูญเสียอัตมโนทัศนที่ดีเกี่ยวกับตนเอง การยอมรับนับถือในตนเอง ความเชื่อมั่นในการสราง
สัมพันธภาพกับผูอ่ืน การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีจะดํารงอยู
ตอไป ดังนั้นเปาหมายการรักษาควรคํานึงถึงการฟนฟูสภาพจิตใจในแงดังกลาว การวัดอัตมโนทัศน 
จะเปนสวนชวยประเมนิและติดตามการรักษาไดดี 
 3. การวัดสุขภาพและความสามารถทางกาย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาสุขภาพที่ดีเปน
สวนสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิต การท่ีคนเรามีสุขภาพดีรวมกับการดํารงความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน ทําใหแตละบุคคลสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่น ๆในสังคมไดดี การวัด วิธีนี้
มักไดรับการนํามาใชรวมกับสองวิธีแรก การวัดอาจทําไดโดยการใชแบบสอบถามหรือการตรวจ
โดยตรงก็ได หัวขอที่เกี่ยวของและมักไดรับความสนใจ ไดแก สุขภาพรางกายโดยทั่วไป การมี
หรือไมมีภาวะแทรกซอน ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการ
เคลื่อนที่ โดยการใชเกณฑในการวัดตาง ๆ อยางไรก็ตามการวัดระดับความสามารถน้ีมักจะกระทํา
ควบคูไปกับการวัดความพึงพอใจในชีวิต เพื่อหาขอสรุปวาความสามารถสวนใดมีสวนตอความ    
พึงพอใจมากนอยเพียงใด ในการรักษาควรจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง 

 4. การวัดปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ในทางสังคมวิทยา พบวา ปจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจมีความสําคัญเกี่ยวโยงกับคุณภาพชีวิต โดยเก่ียวกับสุขภาพจิต ความรูสึกวาม่ันคงในชีวิต 
และความตระหนักในคุณคาของตนเอง ทํานองเดียวกับการวัดความสามารถทางกาย การวัดปจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมักจะตองวัดท้ังทางวัตถุวิสัยและจิตพิสัย  กลาวคือ การวัดเพียงรูปแบบ
และระดับการดํารงตนในสังคมเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ จะตองรวมกับความพึงพอใจ79 

 การประเมินคุณภาพชีวิต มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับแนวคิดและวัตถุประสงคของการ
วิจัย ซึ่งไดมีผูศึกษาและประเมินคุณภาพชีวิตไวหลายแนวทางดังนี้ 
 ยูเนสโก (UNESCO) กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตไว 2 ประการ คือ 

                                                 
 79 กิ่งแกว ปาจรีย, “คุณภาพชีวิต,” สารศิริราช  38, 3 (มีนาคม  2540):8. 
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 1. ดานวัตถุพิสัย (Objective Indicators) คือ สิ่งที่กําหนดข้ึนเพื่อใชเปนตัวชี้วัดของสังคม
โดยรวม วัดไดโดยอาศัยขอมูลดานรูปธรรมท่ีมองเห็นได นับได วัดได ไดแก ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม เชน อัตราการวางงาน อัตราการเกิดอาชญากรรม ความหนาแนนของ
ประชากร รายไดประชาชาติ อัตราการฆาตัวตาย เปนตน 

 2. ดานจิตวิสัย (Subjective Measures) คือ การท่ีบุคคลนั้นบอกเลาถึงการรับรูความรูสึก
และการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ รอบตัว เปนการประเมินขอมูลดานจิตวิทยาซึ่งอาจทําให
โดยการสอบถามความรูสึกและเจตคติตอประสบการณของบุคคลเกี่ยวกับชีวิตการรับรูตอ  สภาพ
ความเปนอยู การดํารงชีวิต รวมท้ังสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต80 

 สปทเซอร (Spitzer) กลาวถึงเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินคุณภาพชีวิตท่ีดีวาควร
ประกอบ ดวยลักษณะ 10 ประการดังนี ้
 1. ขอความส้ัน เขาใจงาย และนําไปใชสะดวก 

 2. กวางขวาง ครอบคลุมองคประกอบของชีวิตแตละดาน  จํานวนขอความควรมี
รายละเอียดมากพอท่ีจะครอบคลุมองคประกอบในแตละดาน 

 3. เน้ือหาสองคลองกันกับกลุมประชากรท่ีศึกษา เชน ในการประเมินคุณภาพชีวิตของ
คนไทยควรจะสอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรมของสังคมไทย 

 4. ควรเปนปริมาณ เชน ขอมูลที่ใชรวบรวมสามารถใหคะแนนเปนตัวเลข 

 5. สามารถใชในหลายสถานการณดวยขอจํากัดท่ีนอยที่สุดเก่ียวกับปจจัยทางดานอายุ 
เพศ อาชีพ และชนิดของโรคเร้ือรัง 

 6. ไดตรวจสอบความเช่ือถือกอนนําไปใช 
 7. เปนที่ยอมรับในการวัด โดยเฉพาะผูชํานาญทางคลินิก 

 8. มีความไวตอการเปล่ียนแปลงในภาวะสุขภาพของผูถูกวัด 

 9. แสดงใหเห็นถึงความแตกตางอยางเดนชัด ในกลุมผูถูกวัดที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่
แตกตางกัน 
 10. มีเหตุผลดี81 

                                                 
 80 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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 เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (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 การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึก   
สุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได  
การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูเรื่องการนอนหลับและพักผอน รวมทั้ง
การรับรูเร่ืองการมีเพศสัมพันธ ซึ่งการรับรูเหลาน้ีมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความ
เปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น การรับรูถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรู  
วาตนไมตองพึ่งพายาตาง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ืน ๆ เปนตน 

 2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานจิตใจของตนเอง เชน 
การรับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูความม่ันใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ  การตัดสินใจ 
และความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของตน และการรับรูถึงความสามารถในการจัดการ
กับความเศรา หรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตน ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การ
รับรูถึงความเช่ือดานจิตวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผล
ในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน 

 3. ความสัมพันธทางสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรูเรื่อง
ความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม  รวมท้ังการรับรูเร่ืองอารมณทางเพศ
หรือการมีเพศสัมพันธ 
 4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางมีอิสระไมถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมีความม่ันคงใน
ชีวิต การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก 
มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมี
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โอกาสที่จะไดรับขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมี
กิจกรรมในเวลาวาง เปนตน82 

 สรุปไดวา คุณภาพชีวิตตองพิจารณาหลาย ๆ แงมุมไมวาจะเปนทางดานวัตถุพิสัย  
จิตวิสัย  ซึ่งอาจวัดเปนปริมาณหรือวัดเปนบรรยาย ดังนั้นในการเลือกเครื่องมือเพื่อใชวัดคุณภาพ
ชีวิตตองพิจารณาถึงความเหมาะสมวาจุดประสงคของการวิจัยคืออะไร ตองการอะไรจากการประเมิน     
โดยตองคํานึงถึงความแตกตางกันในแตละบุคคล ตองตรวจสอบความเชื่อถือไดกอนนําไปใช        
สําหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยนําแนวคิดการวัดและประเมินคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
องคการอนามัยโลกมาประยุกตใชในประเมินคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต 

 สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาระดับสูงท่ีมีความสําคัญตอสังคม ประเทศชาติ      
เพราะเปนแหลงวิชาการและวิชาชีพ ช้ันสูงในสาขาตาง ๆ ที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ      
ภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาโดยท่ัวไป คือ การสอนวิชาการและวิชาชีพ หรืออาจเรียกวา   
การผลิตบุคลากร การวิจัยเพ่ือคนควาหาความรู การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม83  สําหรับประเทศไทย การผลิตบุคลากรออกไปประกอบอาชีพตาง ๆ เพื่อชวย
พัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงเปนภารกิจหลักและเปนภารกิจที่สําคัญ
ที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา เปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอนที่ตองมีความพรอมทั้งฝาย
สถาบันและฝายนิสิตนักศึกษา ถาฝายใดฝายหนึ่งมีปญหาหรือขาดความพรอม การเรียนการสอน 
หรือการผลิตบัณฑิตก็ยอมไดผลไมเต็มที่84 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาระดับสูง ซึ่งมีเนื้อหาสาระและมีความยุงยาก
ซับซอน นิสิตจึงตองใชทั้งสติปญญา รางกาย กําลังใจและสมาธิในการศึกษาเลาเรียน นิสิตที่มี
ปญหาดานในดานหน่ึง เชน ปญหาการปรับตัวเขากับเพ่ือนหรือการปรับตัวเขากับระบบการเรียน

                                                 
 82 องคการอนามัยโลก, แบบวัดคุณภาพชีวิต  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อางถึงใน สุวัฒน  
มหัตนิรันดรกุล, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ 26 

ตัวชี้วัด (เชียงใหม:โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540), 31. 

 83 สําเนาว ขจรศิลป , มิติใหมกิจการนักศึกษา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต, 2542), 14. 

 84 เร่ืองเดียวกัน, 16. 
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การสอน นิสิตก็ยอมขาดสมาธิในการศึกษา กอใหเกิดปญหาในดานการศึกษา ทํา ใหนิสิตสอบ     
ไมผานบางวิชา หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา จึงมีความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมี
หนวยงานหนวยหนึ่ง คือ ฝายกิจการนิสิตมีหนาที่จดับริการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ เพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมในการศึกษาเลาเรียน นอกจากน้ัน ฝายกิจการนิสิตยังมีหนาท่ีอีกประการหน่ึง คือการชวย
พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต เพื่อใหนิสิตเปนผูที่มีความสมบูรณ ทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ  
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ เพื่อใหเปนไปตามหลักการอุดมศึกษาและสอดคลอง
กับปรัชญา หรือ ปณิธานของสถาบันอุดมศึกษา85 

 กิจการนิสิตหรือกิจการนักศึกษาในความหมายเดิมน้ันใชคําวา “งานบุคลากรนักศึกษา” 

(Student Personnel Work) ซึ่งเปนงานลักษณะพิเศษอยางหน่ึงของระบบอุดมศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นักการศึกษาหลายทานไดใหคําจํากัดความของงานกิจการนิสิต ดังนี้ 
 โฮบ (Hopke) กลาวถึงงานบุคลากรนักศึกษาวา  เปนโปรแกรมของมหาวิทยาลัย หรือ
วิทยาลัยที่จะชวยนักศึกษาท้ังเปนรายบุคคลหรือกลุม ใหมีสวนรวมในชุมชนทางวิชาการอยางเต็มท่ี 
โดยจัดสถานการณตาง  ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ ความเจริญงอกงามของนักศึกษาในดาน สติ
ปญหา สังคม และรางกาย เพื ่อใหนักศึกษา ประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของตนและ
สังคม86 

 กูด (Good) กลาวถึงงานบุคลากรนักศึกษาวา คือบริการท่ีมีลักษณะเปนการใหคําปรึกษา 
ซึ่งจัดใหแกนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุม ซึ่งรวมถึงสวัสดิการของนักศึกษาทั้งหมด เชน การให
คําปรึกษาดานการศึกษาและอาชีพ การจัดอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนั กศึกษา การจัดบริการ      
จัดหางาน และบริการหอพักใหนักศึกษา87 

                                                 
 85 สําเนาว ขจรศิลป , มิติใหมกิจการนักศึกษา  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต, 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
องคกรดานบริการในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบนักศึกษานอกชั้นเรียนและบางกรณี   
ก็รับผิดชอบนักศึกษาในช้ันเรียนดวย88 

 สําเนา ขจรศิลป ใหความหมายของงานบริการสวัสดิการวาเปนงานท่ีบริการนักศึกษา
และชวยพัฒนานักศึกษา ดานวิชาชีพ สติปญญา รางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และเนนบทบาทงาน
บริการสวัสดิการนักศึกษาที่มีสวนชวยนักศึกษาไว  2 ประการ คือ 

 1. ชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา ชวยขจัดปญหาและอุปสรรคของการเรียน 
เชน การจัดที่พักอาศัย การจัดหาทุนการศึกษา การจัดบริการดานสุขภาพอนามัย ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  
 2. ชวยใหนักศึกษาในการพัฒนาความเปนคนโดยสมบูรณ เชน ในดานความเปนผูใหญ 
ความเปนผูนํา การทํางานรวมกับบุคคลอื่น สงเสริมพลานามัย ปลูกฝงคุณธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษา และเปนบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณทั้งทางดานสติปญญา 
รางกายและจิตใจ เพื่อจะเปนผูที่มีประโยชนตอประเทศชาติตอไป 89 

 

วัตถุประสงคของงานกิจการนิสิต 

 วัตถุประสงคของสถาบันหรือองคการใดองคการหน่ึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูเกี่ยวของหรือผูที่
ปฏิบัติงานอยูในสถาบัน หรือองคการน้ัน ๆ จะตองทราบและทําความเขาใจใหชัดเจน  เพื่อให
สามารถดําเนินกิจกรรมของสถาบัน หรือองคการนั้นใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถาบัน  
หรือองคการน้ัน นอกจากน้ัน การทราบถึงวัตถุประสงค ยังมีความสําคัญกับการประเมินผลงานของ
สถาบันหรือองคการนั้นดวย  ทั้งนี้เพราะการประเมินผลงานของสถาบัน หรือองคการใดองคการ
หนึ่งน้ัน มีความจําเปนที่ผูประเมินจะตองทราบวัตถุประสงคของสถาบัน หรือองคการนั้นอยาง
ชัดเจนเพ่ือจะไดประเมินดูวา สถาบันหรือองคการน้ันไดดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค
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 สําเนาว ขจรศิลป ,  มิติใหมกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต, 2542), 37. 

 90 เร่ืองเดียวกัน, 44. 
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 1. เพื่อสรางความเปนมนุษยที่ดีสมบูรณในกระบวนการอุดมศึกษา โดยชวยสราง
ลักษณะนิสัย ความประพฤติ และการปฏิบัติที่ดีทั้งตอตนเองหรือตอผูอ่ืนใหแกนักศึกษา 
 2. เพื่อชวยใหกระบวนการอุดมศึกษา ไดพิจารณาถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดย
ชวยใหนักศึกษาแตละคน คนหาความตองการท่ีแทจริงของตนเอง และตัดสินใจเลือกโปรแกรม
การศึกษา และแนวทางการดําเนินชีวิตอยางฉลาด 

 3. เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสังคมของสถาบันอุดมศึกษา และสาํเร็จ
ออกไปเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 

 4. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษา  ใหเ อื้อตอการเรียนการสอน  
ตลอดจนชวยเสริมสราง และสงเสริมความสนใจในการศึกษา และลักษณะนิสัยในการไขวควาหา
ความรู  ขณะท่ีเปนนักศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชทรัพยากร
ตาง ๆของสถาบันอุดมศึกษาและของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 5. เพื่อเสริมสรางประสบการณที่ดี มีความพอใจ  และมี คุณคาให กับนักศึกษาใน
การศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา91 
 เฮอรรอน (Herron) กลาวถึงวัตถุประสงคของกิจการนักศึกษา ทั้งวัตถุประสงคโดยทั่วไป 
วัตถุประสงคในแงการพัฒนานักศึกษา และวัตถุประสงคในแงการบริหารกิจการนักศึกษา ดังนี้ 
 1. เพื่อกระตุนนักศึกษาใหเกิดบูรณาการการเรียนรู ทั้งในระบบการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนบุคคลที่สมบูรณ 
 2. เพื่อเสริมสรางประสบการณที่มีคุณคาแกนักศึกษาทุกคน โดยจัดทําเปนโครงการ
พัฒนานักศึกษา กระตุนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังใหความเอาใจใสเปน
พิเศษแกนักศึกษาที่มีปญหา 
 3. เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยผูบริหารระดับตาง ๆ และ
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการสื่อสารความเขาใจและการตัดสินใจที่ดีตอไป 

 4. เพื่อสงเสริมบรรยากาศ ซึ่งทําใหนักศึกษาแตละคนมีโอกาสเทาเทียมกัน ในการที่จะ
ไดรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 5. เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศ ซึ่งชวยใหนักศึกษารูจักตนเอง และเสริมสรางแนวทาง
ใหนักศึกษาไดแสดงออกซึ่งความเปนเอกัตบุคคล 

 6. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่ทาทายใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได 92 

                                                 
 91 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. เพื่อจัดบริการสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาใหแกนักศึกษาบริการท่ีสําคัญมีหลาย
บริการ เชน ทุนการศึกษา หอพัก  อาหาร การรักษาพยาบาล และการใหคําปรึกษา เปนตน 

 2. เพื่อสอนทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตใหนักศึกษา ซึ่งความรูหลายอยางสามารถ
สอนไดผลดีในช้ันเรียน แตทักษะท่ีสําคัญอีกหลายอยาง เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การฝกความ
เปนผูนํา และการติดตอประสานงานตลอดจนการปรับตัวเขากับสังคม เปนตน ซึ่งนักศึกษาจะเกิด
การเรียนรูและเกิดทักษะตาง ๆ ไดดี โดยการทํากิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ เชน กิจกรรมดาน
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

 3. เพื่อชวยใหนักศึกษา สามารถผสมผสานความรูที่ไดทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
โดยฝายกิจการนักศึกษาพยายามจัดหาอาจารยผูสอนในภาควิชาตาง ๆ ที่มีความรูความชํานาญใน
กิจกรรมนักศึกษามาทําหนาท่ีเปนอาจารยที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนั้น การจัด
กิจกรรมในหอพักนักศึกษา เพื่อสงเสริมดานวิชาการและดานสังคมของนักศึกษา ยังเปนการชวยให
นักศึกษาสามารถผสมผสานความรูที่เกิดข้ึนท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกนักศึกษา93 

 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกําหนดหลักการปฏิบัติและกําหนดวัตถุประสงคของกิจการนิสิต
ไว  7 ประการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 

 1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรมแกนิสิตนักศึกษา 
 2. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูนิสิตนักศึกษา 
 3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในดานวิชาการและประสบการณวิชาชีพแก
นิสิตนักศึกษา 
 4. เพื่อปลูกฝงและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณอันดี
งามของประเทศชาติ 

 5. เพื่อสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 6. เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนรวมกัน 

                                                                                                                                            
 92 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
ดําเนินงานเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เปนตน ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนตองจัดดําเนินการ 

 2. เพื่อชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลาเรียนโดยการจัดบริการท่ีสําคัญ เชน 
บริการอาหาร บริการแนะแนว บริการอนามัย ทุนการศึกษาและบริการจัดหางาน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อ
ชวยลดหรือขจัดปญหาตาง ๆ ใหแกนักศึกษา 
 3. เพื่อชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งในดานสติปญญา สังคม อารมณ 
เอกลักษณ รางกายและจิตใจ ตลอดจนการฝกนักศึกษาใหมีลักษณะผูนําและเปนพลเมืองที่ดี 
 4. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษา ใหเอ้ือตอการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา 
 5. เพื่อชวยสถาบันอุดมศึกษาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม95 

 จากวัตถุประสงคของงานดานกิจการนิสิตและสวัสดิการท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา
งานกิจการนิสิตมีวัตถุประสงคที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาผลิตนิสิตนักศึกษาให
เปนคนท่ีสมบูรณทั้งทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจอันจะสงผลใหนักศึกษาได
เปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม มีความรูความสามารถ ชวยเหลือตนเองและสังคมได 
 

ขอบขายการดําเนินงานกิจการนิสิต 
 ขอบขายการดําเนินงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยท่ัวไปมักถูกกําหนดข้ึนตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
เน่ืองจากวัตถุประสงคของกิจการนิสิตไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตลอดจนทัศนะท่ีแตกตางกัน
ของนักการอุดมศึกษา จึงทําใหขอบขายการดําเนินงานกิจการนิสิตตามทัศนะของนักการอุดมศึกษา
แตกตางกันอยูบางซึ่งมีดังนี้ 
 โคลแธร (Clotheir) กลาววา ขอบขายการดําเนินงานของฝายกิจการนักศึกษานั้นอาจมี
ความแตกตางกันบาง มีมากบางนอยบางขึ้นอยูกับสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงซึ่งโดยทั่วไป ดังนี้  

                                                 
 94 ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: ที.พี.พร้ินท จํากัด, 2541), 2. 
 95 สําเนาว ขจรศิลป ,  มิติใหมกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต, 2542), 56-58. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 57 

 1. การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษา 
 2. การใหความรวมมือกับฝายวิชาการ เพื่อคัดเลือกอาจารย ทั้งนี้เพื่อใหไดอาจารยที่
สามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาได 
 3. การจัดปฐมนิเทศใหนักศึกษาใหม 
 4. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 5. บริการใหคําปรึกษา ปญหาดานสวนตัวและสังคม 

 6. การจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา 

 7. บริการหอพักและอาหาร 

 8. การจัดทุนการศึกษา 
 9. การนิเทศนักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา 
 10. บริการอนามัย 

 11. บริการทางดานสุขภาพจิต 

 12. การจัดทําระเบียนนักศึกษา 
 13. การทําการวิจัยนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษา 
 14. บริการจัดหางาน96 

 สําเนาว ขจรศิลป ไดสรุปวาลักษณะของกิจการนักศึกษา (Student’s Affairs) มีลักษณะ
งาน 2 งาน  ดังนี ้
 1. กิจกรรมนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา มีอาจารยเปนท่ีปรึกษาและ
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. การบริการนักศึกษา เปนบริการท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดใหแก
นักศึกษาเพ่ือสรางความพรอมและสภาวการณที่ดีเพ่ือใหนกัศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง  เชน  
  2.1 การบริการหอพักและที่อยูอาศัยและเพื่อทบทวนตํารา สะอาด ปลอดภัย  มีวินัย 
ฝกการอยูรวมกับผูอ่ืน การมีสวนรวมในการดําเนินกิจการหอพัก 

  2.2 ใหบริการทางดานสุขภาพอนามัยนักศึกษา 

                                                 
 96 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 ดังน้ี 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 8  ลักษณะงานกิจการนิสิต/นักศึกษา   
ที่มา : สําเนาว ขจรศิลป, มิติใหมกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 
2542), 36. 
 

 สําหรับประเทศไทยน้ันการกําหนดขอบขายการดําเนินงานกิจการนิสิตของสถาบัน  
อุดมศึกษาแตละแหงอาจมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สังกัดของ
สถาบันขนาด และวัตถุประสงคของสถาบัน เปนตน ขอบขายการดําเนินงานกิจการนิสิตของ
สถาบันขนาดใหญ  อันไดแก มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทยควรมีดังตอไปนี้ 
 1. การสรรหา การคัดเลือกและการรับสมัครนักศึกษา (Admissions)  
 2. การจัดปฐมนิเทศใหนักศึกษาใหม (Orientation)  
 3. ระเบียนนักศึกษา (Student Records) 
 4. บริการหอพักและอาหาร (Housing and Food Services) 

                                                 
 97 สําเนาว ขจรศิลป, มิติใหมกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต, 2542), 36. 

กิจการนักศึกษา 
(Student’s  Affairs) 

กิจกรรมนักศึกษา 
(Student’s  Activities) 

บริการนักศึกษา 
(Student’s  Services) 
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 5. บรกิารอนามัย (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 ซึ่งมีความสําคัญตอความคงอยูและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาและเก่ียวของกับ
ชีวิตนักศึกษา ทั้งในดานความเปนอยู ความพรอมในการศึกษาเลาเรียน ตลอดจนความเจริญงอกงาม
ในทุกดาน 

 

มาตรฐานกิจการนิสิตและสวัสดิการ 

 ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหงานกิจการนิสิตและสวัสดิการเปนงานสวนหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษามีความเกี่ยวของโดยตรงท้ังทางดานปจจัยที่จําเปนและดานกระบวนการในการ
ผลิตบัณฑิต ในดานปจจัยที่จําเปนในการผลิตบัณฑิตน้ัน งานกิจการนิสิตและสวัสดิการเปนงานท่ี
ชวยใหนิสิตนักศึกษาซึ่งเปนวัตถุดิบหรือปจจัยในการผลิตบัณฑิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน 
โดยจัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยแกปญหาหรือลดปญหาของนิสิตนักศึกษาในดานกระบวนการในการ
ผลิตบัณฑิต งานกิจการนิสิตและสวัสดิการเปนสวนหน่ึงในการผลิตบัณฑิต เพราะงานกิจการนิสิต
และสวัสดิการเปนงานท่ีชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  โดยการจัดฝกอบรมนิสิต
นักศึกษา การใหคําปรึกษา   การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูภายนอกชั้นเรียน
โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอการศึกษา
และการพัฒนานักศึกษา  ดังน้ัน ในการกําหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเปน  
ตองกําหนดมาตรฐานดานกิจการนิสิตนักศึกษาดวย ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานที่มี

                                                 
 98 เร่ืองเดียวกัน, 42. 
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หนาท่ีกํากับดูแลและรักษามาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 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 การจัดองคการ ฝายกิจการนักศึกษาตองจัดสายการบังคับบัญชาใน
องคการกิจการนักศึกษาและในแตละงานใหชัดเจน งานแตละงานตองกําหนดนโยบาย วิธีการ
ดําเนินงานและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรแตละตําแหนงไวอยางชัดเจน 

  3.1 บุคลากร 

   3.1.1 ผูบริหารสูงสุดฝายกิจการนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาตอง แตง ตั้ ง
ผูรับผิดชอบงานฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งตองมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหปญหาและความตองการของนักศึกษา ตลอดจนปญหาการดําเนินงานของฝายกิจการนักศึกษา
ไดรับการแกไขจากที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารสูงสุดฝายกิจการ
นักศึกษาตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานและมีประสบการณในดานงานกิจการ
นักศึกษาและตองจัดกระบวนการบริหารภายใจฝายกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เชน การ
วางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การดําเนินงาน การสั่งการ การรายงาน  การ
ประสานงานและการงบประมาณ 

   3.1.2 ผูบริหารระดับกลางและผูปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับฝายหรือระดับงานตอง
เปนผูที่ทํางานประจําเต็มเวลาและเปนผูมีความรู มีประสบการณในงานที่รับผิดชอบและมี
ความสามารถในการบริหารงาน หนวยงานทุกฝายหรือทุกงานตองมีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณ
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งาน บุคลากรตองมีความรูและสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพ เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล และนักแนะแนว ตองเปนผูที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน  สําหรับบุคลากรภายนอกฝายกิจการนักศึกษาที่มาชวยทํางาน
ใหฝายกิจการนักศึกษา เชน อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา
นั้นฝายกิจการนักศึกษา ตองจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหอาจารยที่ปรึกษามีความรูและทักษะ
ในการทํางานและสามารถชวยเหลือนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารกิจการนักศึกษา      
ทุกระดับตองจัดการบริหารงานบุคคลในฝายกิจการนักศึกษา ตั้งแตการวางแผน การสรรหาและการ
คัดเลือก การพัฒนา การบํารุงรักษาและการใหพนจากหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

 4. สิ่งอํานวยความสะดวก ทุกฝายหรือทุกงานตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงาน เชน หองทํางาน หองประชุม สถานที่ติดตอ ตูเก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร  
โทรศัพทและเครื่องใชสํานักงานท่ีจําเปนเพื่อใหบุคลกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. งบประมาณ ฝายกิจการนักศึกษาตองมีงบประมาณประจําปเพื่อเปนคาใชจายท่ีมีความ
จําเปน เชน คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางของบุคลากร คาสมาชิกองคกรวิชาชีพ  
สิ่งตีพิมพที่จําเปน  และคาจัดซื้อหรือซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน นอกจากนั้น  แตละฝาย
หรืองานยังมีความจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน เชน งานอนามัยตองมีคาใชจาย ท่ี
เกี่ยวกับเวชกัณฑ งานหอพักนักศึกษาตองมีคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุหอพักและคาสาธารณูปโภค  
เปนตน ซึ่งแตละฝายหรือแตละงานตองจัดทํางบประมาณประจําปใหเพียงพอแกการดําเนินงาน 
 6. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดใหความ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางมาก เนื่องจากงานกิจการ
นักศึกษาหลายงาน เชน งานอนามัย งานหอพักนักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา เปนงานท่ีตองมี
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย บุคลากรฝายกิจการนักศึกษา จึงตองศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวของและปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎหมาย 

 7. ความสัมพันธระหวางหนวยงานและชุมชน เนื่องจากงานกิจการนักศึกษาเปนงานท่ี
ตองการใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต  
ตลอดจนชุมชนตาง ๆ จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารฝายกิจการนักศึกษาทุกระดับและทุกฝายหรือ      
ทุกงานตองรักษาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต ตลอดจน
ชุมชนตาง ๆ 

 8. จรรยาบรรณงานกิจการนักศึกษาบางงาน เชน งานอนามัยและงานแนะแนว   ซึ่งเปน
วิชาชีพท่ีมีจรรยาบรรณเปนขอกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติอยูแลว เชน จรรยาบรรณ
แพทย จรรยาบรรณของนักแนะแนว เปนตน สําหรับงานกิจการนักศึกษาอีกหลายงาน เชน งาน
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ระเบียนนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา เปนตน ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรฝาย
กิจการนักศึกษาตองเกี่ยวของกับระเบียนนักศึกษา ซึ่งเปนขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ดังนั้น   
บุคลากรฝายกิจการฝายกิจการนักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังตอไปน้ี 

  8.1 ไมเปดเผยขอมูลหรือเร่ืองสวนตัวของนักศึกษากับผูอ่ืน ยกเวนกรณีที่เปนงานทาง
วิชาการ เชน การวิจัยซึ่งตองไดรับอนุญาตจากนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรและตองไมระบุชื่อและ
นามสกุลของนักศึกษา 
  8.2 คํานึงถึงสวัสดิภาพของศึกษาและจะไมกระทําการใด ๆ ที่จะกอใหเกิดผลเสียหาย
ใหแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม 

  8.3 ไมวิพากษวิจารณบุคคลหรือหนวยงานใดใหนักศึกษาฟงในทางกอใหเกิดผล
เสียหายแกนักศึกษาหรือความแตกราวแกบุคลากรหรือหนวยงานนั้น ๆ 

  8.4  ตระหนักในขอจํากัดเก่ียวกับการศึกษา ประสบการณและความสามารถของ
ตนเอง หากมีนักศึกษาที่มีปญหาท่ีเกินความสามารถท่ีจะชวยเหลือไดตองสงนักศึกษาไปรับบริการ
จากบุคลกรที่มีความสามารถที่จะชวยเหลือนักศึกษาได 
 9. การประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาตองทําการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงาน
กิจการนักศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งฝายกิจการนักศึกษาและแตละงานเปนประจํา โดยวิธีการ
ประเมินน้ันอาจมีความแตกตางกันซึ่งข้ึนอยูกับบริบทของแตละโครงการ แตตองใชวิธีประเมินเชิง
ปริมาณและวิธีประเมินเชิงคุณภาพ การเก็บขอมูลนั้นตองเก็บจากนักศึกษาและหรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ผลการประเมินนั้นตองนําไปใชเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน99 

 นอกจากน้ีทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายของบริการดานตาง ๆ ของงานกิจการ
นิสิตนักศึกษาไวดังตอไปนี้    

 1. บริการหอพักนักศึกษา มีเปาหมายของบริการดังตอไปน้ี 

  1.1 ใหบริการที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยแกนักศึกษาใน
ราคาที่ยุติธรรมใหแกนักศึกษา 
  1.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษา เชน จัดท่ีนั่งอานหนังสือ จัดคอมพิวเตอรใหนักศึกษาใชอยางเพียงพอ จัดหองบรรยายและ

                                                 
 99 ทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพฯ: ที.พี.พร้ินท จํากัด, 2541), 
3-6. 
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หองสอนทบทวนขนาดเล็ก มีโทรทัศน โทรศัพทประจําหอพักเพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร มีน้ําดื่มที่
สะอาดไวใหบริการ มีอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองพักเพียงพอ เปนตน 

  1.3 มีสภาพแวดลอมและกิจกรรมเพื่อชวยพัฒนานักศึกษามีระบบที่ปรึกษาหอพัก
โดยใหมีที่ปรึกษาประจําแตละหอพักเพื่อจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดาน
ตาง ๆ เชน การพัฒนาการปกครองของตนเอง การรูจักอยูกับผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น 
การวางแผนดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ การพัฒนาดานรางกาย เปนตน 

 2. บริการดานกิจกรรมนิสิตมีเปาหมายหลัก คือ การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
รวมกันจัดกิจกรรมท่ีมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาและมีคุณภาพ 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
เปนรายบุคคลและเปนกลุมแกนักศึกษา ทั้งทางดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม 
ชวยใหนักศึกษาสามารถวางแผนการประกอบอาชีพและแผนการศึกษาได นอกจากน้ียังชวยให
นักศึกษาไดทํางานที่ตรงกับความถนัด ความสามารถและความสนใจของนักศึกษาได เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาวบริการแนะแนวตองจัดบริการตาง ๆ ใหกับนักศึกษาดังนี้ 
  3.1 บริการปรึกษาเปนรายบุคคลดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม 

  3.2 บริการปรึกษาเปนกลุมเพื่อชวยเหลือนักศึกษาใหสามารถแกปญหาดานการศึกษา
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

  3.3 บริการหองสมุดอาชีพท่ีมีขอมูลดานตาง ๆ เชน อาชีพตาง ๆ และภาวะแนวโนม
ของตลาดแรงงาน แหลงฝกอาชีพ สถานท่ีประกอบอาชีพ ตําแหนงงานท่ีวาง ตลอดจนสถานศึกษา
ระดับตาง ๆ ทั้งในและประเทศและตางประเทศ 

  3.4 บริการแบบทดสอบ  แบบสํารวจที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ความ
ถนัด คานิยมที่มีคุณภาพดี 

  3.5 บริการระเบียนสะสมของนักศึกษาท่ีมีขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัย 

  3.6 บริการจัดหางาน ทั้งการจัดหางานใหนักศึกษาและศิษยเกา 
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 4. บริการดานอนามัย มีเปาหมายหลักดังตอไปน้ี 

  4.1 มีมาตรการในการปองกันโรคระบาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4.2 ใหบริการปจจุบันพยาบาลและบริการตรวจรักษาโรคท่ีมีคุณภาพดีแกนักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
  4.3 ใหบริการดานเภสัชกรรมที่จําเปนแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
  4.4 ใหบริการหรือติดตอบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพดีใหแกนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
  4.5 ใหบริการหรือติดตอบริการจิตเวชที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 5. บริการดานทุนการศึกษา มีเปาหมายหลัก คือ การใหความชวยเหลือแกนักศึกษา
ทางดานการเงินโดยการจัดทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ และการจัดใหนักศึกษาไดกูเงินจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาลเปนภารกิจที่สําคัญที่สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการเพื่อชวย
ใหนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาจนสําเร็จการศึกษา100 

 

ภารกิจของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสมเสาะ
แสวงหา และพัฒนาความรู ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอม ดวยวิชาการ  
จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอด เจตนารมยที่ดีของสังคม เพื่อความ       
คงอยู ความเจริญ และความเปนอารยธรรมของชาติ101 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตร
ทางการเกษตรแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งถือกําเนิดมาจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม   
เมื่อ พ.ศ. 2460  ขยายและยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 
โดยมีตราประจํามหาวิทยาลัยเปนรูปพระพิรุณทรงนาคลอมรอบดวยกลีบบัวควํ่าบัวหงายในวงกลม         
สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวใบไมและมีตนนนทรี เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย ตอมาพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรสําหรับการสอนการวิจัยทางการเกษตรมีนอยไมเพียงพอ มหาวิทยาลัย
จึงจัดทําแผนและโครงการขยายกิจการตางๆในดานสาขาวิชาเกษตรศาสตรไปดําเนินการ  ณ สถานที่ ๆ 

                                                 
 100 เร่ืองเดียวกัน, 11-27. 

 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, คูมือนิสิตใหม ปการศึกษา 2551                        
(ม.ป.ท.,  2551), 11. 
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เหมาะสมแหงใหมในทองที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ .ศ. 2510 และรัฐบาล
เห็นชอบ  ในหลักการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใชเงินธนาคารโลกสวนหนึ่ง และ
งบประมาณของรัฐบาลสมทบอีกสวนหนึ่ง โดยธนาคารโลกอนุมัติใหรัฐบาล กูจํานวน  320.3      
ลานบาท สมทบกับเงินงบประมาณ จํานวน 269 ลานบาท ดําเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแตวันท่ี  22 สิงหาคม 2515 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2521 และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่            
12 พฤศจิกายน 2522102 

 กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนท่ี
จัดต้ังข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2548 มีหนาท่ีสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิต ใหตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ชวย
ใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ
และจิตใจ กอนท่ีจะจบเปนบัณฑิตออกไปทํางานในสังคมภายนอก กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
ประกอบดวยหนวยงานภายใน 5 หนวยงาน ดังตอไปนี้                 
 1. งานธุรการ มีหนาที่ติดตอประสานงานใหกับงานตางๆ ภายในกองกิจการนิสิตและ
หนวยงานภายนอก ตลอดจนผูที่มาใชบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) งานธุรการ           
แบงหนวยงานออกเปน 3 หนวยงานดังนี ้
  1.1 หนวยสารบรรณและสารสนเทศ เปนหนวยที่ปฏิบัติงานดานสารบรรณและผลิต
เอกสารตางๆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงานกับหนวยงานอื่น งานดานนโยบายและ
แผนงาน สถิติขอมูลตางๆ ของกองกิจการนิสิต รวมถึงงานดานประกันคุณภาพ  และงานดาน
สารสนเทศของกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน)  
  1.2 หนวยการเงินและพัสดุ เปนหนวยที่ปฏิบัติงานดานการเงินของกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) และดูแลการเบิกจายเงินบํารุงกิจกรรมนิสิตของกลุมองคกรนิสิต และงานดานพัสดุ 
การจัดทําแบบขอใหจัดซื้อจัดจาง การควบคุมการใชัวัสดุและจัดทําทะเบียนคุรุภัณฑ 
  1.3 หนวยบุคคล เปนหนวยท่ีปฏิบัติงานดานงานบริหารบุคคล การพัฒนาบุคลากร
ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
 2. งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต เปนหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตทํา
กิจกรรมรวมกัน เปนหนวยงานที่พัฒนาศักยภาพนิสิตใหเปนบัณฑิตที่เกง ดี และมีความสุขงาน
กิจกรรมและพัฒนานิสิต แบงหนวยงานออกเปน  3 หนวยงานดังนี ้

                                                 
 102 เร่ืองเดียวกัน, 13. 
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  2.1 หนวยสงเสริมกิจกรรมนิสิต เปนหนวยที่ทําหนาที่สงเสริมการทํากิจกรรมนิสิตใน
ดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโชน  และดานวิชาการ สงเสริมใหนิสิตทํากิจกรรมรวมกันทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดใหมีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถชวยใหคําแนะนําแก
นิสิต   
  2.2 หนวยพัฒนาและวินัยนิสิต เปนหนวยที่ทําหนาที่พัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีความ
สมบูรณพรอม ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ  สงเสริมใหนิสิตรวมกันสรางบรรยากาศ
ที่ดีใหเอ้ือตอการเรียนการสอนสรางเสริมใหนิสิตรูจักเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น  
  2.3 หนวยงานบัณฑิตยุคใหม เปนหนวยท่ีทําหนาท่ี  รวบรวม ประสานงาน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งกําหนดใหนิสิตเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 กิจกรรม 
100 หนวยชั่วโมง ใชสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา  2548  

เปนตนไป 

 3. งานแนะแนวและทุนการศึกษา เปนหนวยงานท่ีมุงมั่นพัฒนานิสิตดานรางกาย  อารมณ 
สังคม จิตใจและสติปญญา ใหแกนิสิตทุกคณะทุกชั้นปของมหาวิทยาลัย แบงหนวยงานออกเปน     
4 หนวยงานดังนี ้
  3.1 หนวยบริการใหคําปรึกษาและทดสอบทางจิตวิทยา  บริการทําแบบทดสอบ 
สํารวจบุคลิกภาพ ความสนใจ ทัศนคติ สไตลการเรียน ความเครียด ความวิตกกังวล ฯลฯ เพื่อ
ประเมินศักยภาพของนิสิตแตละคนขณะเรียน เพื่อหาความสอดคลองตออาชีพ บริการใหคําปรึกษา
แกนิสิต แบบรายบุคคลและกลุม   
  3.2 หนวยบริการสารสนเทศและจัดหางาน บริการขอมูลการเลือกอาชีพ สมัครงาน  
การศึกษาตอ ทุนศึกษาตอในประเทศ  ตางประเทศ การสมัครงานพิเศษชวงปดภาคการศึกษา 
  3.3 หนวยฝกอบรมและฝกประสบการณทางอาชีพ บริการจัดอบรมเก่ียวกับบุคลิกภาพ  
มารยาทการเขาสังคม พฤติกรรมการกลาแสดงออก การเปนพธิีกร การปรับตัว  การเรียน การพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตในดานตาง ๆ  
  3.4 หนวยทุนการศึกษาและกองทุนสวัสดิภาพนิสิต การบริการดานทุนการศึกษา ตาม
ประเภทของทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไวให ไดแก  1) ทุนการศึกษาประเภทจายขาด  
แบบตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาและแบบไมตอเนื่อง (ทุนการศึกษาใหสิ้นสุดในแตละปการศึกษา) 
2) ทุนการศึกษาประเภทดอกผล ไดแกทุนการศึกษาที่ผูมีจิตศรัทธามอบเงินจํานวนหนึ่งใหกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําดอกผลมาจัดสรรเปนทุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังใหบริการดานกองทุน    
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สวัสดิภาพนิสิตเพ่ือชวยเหลือนิสิตท่ีประสบภัยจากอุบัติเหตุ ตามอัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 4. งานหอพัก  เปนหนวยงานท่ีสภาพแวดลอมอาณาบริเวณและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
พัฒนานิสิตในลักษณะท่ีจะใหหอพักนิสิตเปนศูนยศึกษาและอาศัย  (Living and Learning Center)

เพื่อใหเปนทั้งที่พักอาศัยและสถานที่ศึกษาเรียนรูในหอพัก จึงจัดใหมีหองอานหนังสือ หอง
คอมพิวเตอร หองดูโทรทัศนในระบบเคเบิ้ลทีวี นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกใหนิสิตจัด
กิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน กิจกรรมทําบุญหอพัก กิจกรรมเปดหอพัก กิจกรรมพัฒนาหอพัก 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 บริการเครื่องทําน้ํารอนและเย็นพรอมเคร่ืองกรองน้ําทุกหอพัก 

  4.8 บริการตูเคร่ืองดื่มอัตโนมัติหยอดเหรียญ 

  4.9 ยาสามัญประจําบานที่หองนันทนาการ 

  4.10โทรศัพทโอนสายจากภายนอกและติตตอระหวางตึกไดทุกตึก 

  4.11 อุปกรณที่จัดใหในหองพัก ไดแก  เตียงพรอมที่นอน โตะและเกาอี้หนังสือ ตูใส
เสื้อผา ชั้นวางหนังสือ และราวตากผา 
 5. งานอนามัยเปนหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพแกนิสิต บุคลากรและครอบครัว  
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 การตรวจรักษาโรคท่ัวไปและอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยพยาบาลวิชาชีพ  เวลา 
08.30-16.30น. และมีแพทยจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา มาใหบริการเวลา 13.30-15.30น. (เฉพาะ
ชวงเปดภาคการศึกษา) 
  5.2 การบริการทันตกรรม โดยทันตแพทยจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เวลา 13.30–
15.30 น. สามารถติดตอนัดหมายเพื่อขอรับบริการไดที่อาคารหลังสถานพยาบาลหลังท่ี 1 ทุกวันจันทร 
เวลา 08.00 น.  
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  5.3 การใหบริการเภสัชกรรม จายตามใบสั่งยา การรักษาเวลา  08.30–16.30 น.

ใหบริการยืมกระเปายาสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถย่ืนหนังสือขอรับกระเปายา  
กอนอยางนอย 3 วันทําการ และยาสามัญประจําตึกพักนิสิต ผูแทนตึกพักสามารถติดตอรับไดที่
อาคารสถานพยาบาลหลังท่ี 2  

  5.4 การบริการแพทยแผนไทย โดยเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลหวยพลู อ.นครชัยศรี   

จ.นครปฐม ใหบริการนวดตัว นวดฝาเทา และจําหนายยาสมุนไพร ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และท่ี 3 

ของเดือน ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป  
 การบริการของงานอนามัย มีขอกําหนดดังนี้ 
 1. นิสิตสามารถรับบริการที่สถานพยาบาล โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  ยกเวน เมื่อตองไป
รับการรักษาตอท่ีสถานพยาบาลอ่ืน   
 2. กอนรับบริการตองแสดงบัตรนิสิต บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาท) ที่หนวย      
เวชระเบียนทุกคร้ัง  ยกเวนกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 3. การขอใบรับรองแพทย ใหบริการทุก วันจันทร – ศุกร เวลา 13.30 –15.30 น.  

 4. บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาท) ใชบริการไดที่สถานพยาบาล และโรงพยาบาล 
กําแพงแสน เอกสารที่นํามาขอทําบัตรประกอบดวย สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน 
บัตรประกันสุขภาพเดิม (ถามี) มาเปนหลักฐานในการทําบัตรไดทุกวันทําการ 

 5. การขอใชรถพยาบาล รถพยาบาลใหบริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินและ
เจ็บปวยรุนแรงตลอด 24 ชั่วโมง โดยนําสงโรงพยาบาลกําแพงแสน หากตองการใชบริการ
นอกเหนือจากนี้ ตองไดรับการพิจารณาจากหัวหนาสถานพยาบาลกอน103 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยในประเทศ 

 วิภูสนา  สาคริตชานันท ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2540  จํานวน 213 คน พบวานิสิตมี
คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง นิสิตชายมีคุณภาพชีวิตดานการสัมพันธกับผูอ่ืนและดานท่ีอยู
อาศัยอยูในระดับสูง นิสิตทุกชั้นปมีคุณภาพชีวิตดานสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยูในระดับสูง นิสิตทุก
ระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูง นิสิตที่มีรายไดต่ําและรายไดปานกลางมีคุณภาพชีวิต

                                                 
 103 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, คูมือนิสิตใหม ปการศึกษา 2551                        
(ม.ป.ท., 2551),  22-30. 
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ดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน อยูในระดับสูง นิสิตท่ีมีเพศ ชั้นป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนคุณภาพดานการเรียน และดาน
บริการที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นิสิตท่ีมีรายได
ตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01104 

 แสงอรุณ พจนพัฒนพล ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรดานสวนตัว ตัวแปรดานครอบครัว ดานการใชเวลาเรียน ลักษณะ     
มุงอนาคตทางการเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย 
และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและช้ันปที่  2  ปการศึกษา 2545 ของคณะไฟฟา เทคโนโลยีการผลิต 
คณะเครื่องกล และคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 360 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี 1) ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
คุณภาพชีวิต จํานวน 6 ปจจัย ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง การใชเวลาเรียน 
ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
อาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ปจจัย 
ที่มีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิต จํานวน 2 ปจจัย ไดแก คณะเทคโนโลยีการผลิต และ
ผูปกครองท่ีมีสถานภาพโสด โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3) ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก เพศชาย เพศหญิง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 คณะไฟฟา คณะเคร่ืองกล 
คณะบริหารธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง คาใชจายตอเดือนตํ่า คาใชจายตอเดือนปานกลาง คาใชจายตอเดือนสูง ผูปกครองอาชีพรับ
ราชการ ผูปกครองอาชีพคาขาย ผูปกครองอาชีพรับจาง ผูปกครองอาชีพเกษตรกรรม ผูปกครอง
อาชีพธุรกิจสวนตัว ผูปกครองอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูปกครองสถานภาพคู และผูปกครอง
สถานภาพมาย  อยางมีนัยสําคัญ  4 )  ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
ตัวพยากรณเรียงลําดับจากสงผลมากที่สุดไปยังนอยที่สุด ไดแก บรรยากาศในการเรียนการสอน 
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพ

                                                 
 104 วิภูสนา สาคริตชานันท, “การศึกษาคุณภาพชีวิตนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), ง. 
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ระหวางนักศึกษากับอาจารย ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนผูปกครองอาชีพรับราชการ และ
สถานภาพผูปกครองโสด สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตไดรอยละ 46.10105 

 สุภาพ  ฉัตราภรณและคณะ ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาท่ีทํางานระหวาง
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
คุณภาพชีวิตท่ีดีกวาผูที่ไมไดทํางาน งานท่ีทํามีทั้งงานเชิงวิชาการและไมใชเชิงวิชาการ เหตุผลของ
การทํางานเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ และเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ ผลที่ไดรับ
จากการทํางาน คือ มีความรับผิดชอบมากข้ึน มีเพื่อนมากข้ึน 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 มีความคาดหวังในคุณภาพบริการท้ัง 5 ดาน ในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากัน ไดแก ดานความนาเช่ือถือของบริการ และดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ซึ่งเม่ือจําแนกตาม
กลุมผูใชพบวา ความคาดหวังในคุณภาพบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ สําหรับบริการท่ีไดรับจริงพบวาผูใชไดรับบริการ
จริงในระดับมาก 4 ดานโดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานความนาเช่ือถือของบริการ และใน
ระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแกดานลักษณะทางกายภาพ เมื่อจําแนกตามกลุมผูใชพบวา อาจารยไดรับ
บริการจริงในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน สวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีไดรับบริการจริง 

                                                 
 105 แสงอรุณ พจนพัฒนพล, “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), ง.  

 106 สุภาพ  ฉัตราภรณและคณะ, รายงานการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยท่ีทํางานระหวางเรียน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), ง. 
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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 โดยใชแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงมาจาก SERVQUAL กลุมตัวอยางคือ อาจารย 
นักวิจัย นักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา          
ความคาดหวังท่ีสูงเปน 5 ลําดับแรกของผูใชทุกกลุมเกี่ยวของกับ สถานที่หองสมุดในฐานะเปน
สถานที่สําหรับศึกษาอยางมีสมาธิ ทรัพยากรหองสมุด และการรับประกันความนาเช่ือถือ และ
ความรูของผูบริการ สวนชองวางระหวางความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริง พบวา ความคาดหวัง
ในคุณภาพการบริการทุกดานสูงกวาบริการที่ไดรับจริง108 

 ลีลศร พวงศรี ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามเพศ และสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2545 จํานวน 480 คน พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ ไดแก คุณลักษณะ
ของนักศึกษาดานความม่ันคงทางอารมณ คุณลักษณะของนักศึกษาดานแสวงหาความรู การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย คาใชจายของนักศึกษา ลักษณะการอยูอาศัยที่อยูบานตนเอง บานญาติ
หรือผูปกครอง  และอาชีพผูปกครองในกลุมเกษตรกรรมกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที ่ระดับ .01 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เพศชาย
สอดคลองกับปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยรวมเกือบทุกปจจัย ยกเวนปจจัยดาน
อาชีพของผูปกครองในกลุมเกษตรกรรม สวนปจจัยบางประการท่ีสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเพศหญิง ไดแก คุณลักษณะของนักศึกษาท่ีแสวงหาความรู 

                                                 
 107 นฤมล พฤกษศิลป, “การประเมินคุณภาพบริการหองสมุดในสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), ง. 

 108 นฤตย  นิ่มสมบุญ, “การประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), ง. 
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คุณลักษณะของนักศึกษาดานความมั่นคงทางอารมณ อาชีพของผูปกครองในกลุมเกษตรกร  
คุณลักษณะของนักศึกษาดานความสัมพันธกับสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย109 

 จินตนา กิ่งแกว   ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตจันทบุรี 6 ดาน  คือ สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน    
สภาพแวดลอมดานการบริหาร  สภาพแวดลอมดานการใหบริการนักศึกษา  สภาพแวดลอมดานการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา  สภาพแวดลอมดานสังคมในกลุมเพื่อน และสภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี  
ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทุกดานในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมแตละดานเรียงตามระดับคะแนน
จากมากไปหานอย ดังนี้  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน    สภาพแวดลอมดานสังคมในกลุม
เพื่อน  สภาพแวดลอมดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา  สภาพแวดลอมดานการบริหาร  สภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมดานการใหบริการแกนักศึกษา 110 

 สมชัย วงษนายะ ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติของสถาบันราชภัฎ
กําแพงเพชร และการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร 
ชั้นปที่ 1 ถึง 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฎกําแพงเพชรในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวานักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฎกําแพงเพชรมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ดานสังคม และ
เศรษฐกิจ ดานจิตใจ และดานครอบครัวอยูในระดับดี สวนดานการเรียนรู ดานสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามเพศพบวานักศึกษาเพศชาย และนักศึกษาเพศหญิงมีคุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพและดานจิตใจแตกตางกัน และมีคุณภาพชีวิตดานการ เรียนรู ดานสภาพแวดลอม      
ดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานครอบครัวแตกตางกัน นักศึกษาที่มีสถานที่พัก แตกตางกันมี
คุณภาพชีวิต ดานสุขภาพ ดานการเรียนรู ดานสภาพแวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ           
ดานครอบครัวแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามคณะพบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิต ดานสุขภาพและดาน
จิตใจ ดานการเรียนรู ดานสภาพแวดลอม ดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานครอบครัวแตกตางกัน 

                                                 
 109 ลีลศร พวงศรี, “การศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546), ง. 
 110 จินตนา กิ่งแกว, “ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี” (ปญหาพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  
บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี, 2547), ง. 
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เมื่อจําแนกตามชั้นปพบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิต ดานสุขภาพและดานจิตใจ ดานการเรียนรู            
ดานสภาพแวดลอม ดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานครอบครัวแตกตางกัน111 

 วิชุดา  จําเนียรพันธุ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริการนักศึกษาของสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม  พบวา การบริการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมดานการใหคําปรึกษา  
ดานสํานักวิทยบริการ ดานทะเบียนและวัดผล ดานการเงิน  ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ดานศูนยภาษา และดานสวัสดิการทั่วไปอยูในระดับปานกลาง  สวนการบริการดานศูนยคอมพิวเตอร
อยูในระดับนอย112 

 นพรัตน  เรียบทวี  ศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
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) องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี    
2 องคประกอบ ไดแก เพศชาย และชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่ 4 3) องคประกอบที่ไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กรุงเทพมหานคร มี 12 องคประกอบ ไดแก ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่1 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : 
ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายตอเดือน ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง : รับรวมกันบิดามารดาแยกกันอยู และบิดามารดา   
ถึงแกกรรม 4) องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับจากตัวพยากรณที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดไป

                                                 
 111 สมชัย วงษนายะ,  รายงานการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2547), ง. 

 112 วิชุดา  จําเนียรพันธุ, “ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริการนักศึกษาของสถาบัน     
ราชภัฏจันทรเกษม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548), ง. 
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หานอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 องคประกอบ ไดแก ลักษณะทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารย โดยองคประกอบท้ัง 4 องคประกอบนี้สามารถรวมกั้นอธิบายความ
แปรปรวนคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 39.20 113 

 สุกัญญา  ศิริสถิตย    ศึกษาความตองการของนิสิ ตและการใหบ ริก าร นิสิ ตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว  ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการในการ
ใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว โดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก  2) การใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 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 โดยรวม ท้ัง 5 ดาน  ไดแก 
ดานรางกาย  ดานสติปญญา ดานอารมณ ดานสังคม และดานจิตใจอยูในระดับมาก ในขณะที่
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม
และนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรให
ความสําคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิด วิเคราะห  
สังเคราะห ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การแตงกายของนิสิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ และ

                                                 
 113 นพรัตน  เรียบทวี, “องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี     
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), ง. 

 114 สุกัญญา  ศิริสถิตย, “ความตองการของนิสิตและการใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยเขตสารสนเทศสระแกว, 2549), ง. 
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การทําประโยชนเพื่อสวนรวม ตามลําดับ แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครสําหรับผูบริหาร คือ 1. กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบ
บังคับทุกสถาบันเพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  2. ให
ความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 3.ควรประชุมปรึกษารวมกับอาจารยฝายกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบใหมที่ทันสมัยเพื่อจูงใจใหนิสิตเขารวมโครงการเพื่อพัฒนา สวนแนวทางการ
พัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ไดแก  แนวทางการพัฒนานิสิตดานรางกาย ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควร
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายที่หลากหลายและตอเนื่องเพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาได
ออกกําลังกาย จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาวางของนิสิตนักศึกษาเพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดมี
โอกาสเขารวมใหมากท่ีสุดและรณรงคในเร่ืองกายแตงกายอยางจริงจัง  แนวทางการพัฒนานิสิต
นักศึกษาดานสังคม ควรจัดใหนิสิตนักศึกษาไดพบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชนบทเพื่อให
นิสิตนักศึกษาไดพูดคุยกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยกันแกปญหา สงเสริมให
นิสิตนักศึกษาไดเผยแพรความรูสูชุมชนใหนิสิตนักศึกษาจัดทําโครงการท่ีทําประโยชนเพื่อสังคม 
และท่ีสําคัญคือควรฝกใหนิสิตนักศึกษามีภาวการณเปนผูนํา ฝกการทํางานเปนทีม ฝกแสดงความ
คิดเห็นและกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล  แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ ควรจัด
โครงการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิตนักศึกษาทุกช้ันปอยางตอเนื่อง  กระตุนใหนิสิต
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมควรสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปนการปลูกฝุงใหนิสิตนักศึกษามีความประพฤติและมีจิตใจท่ีดีงาม115 

 เกสร มาลา  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการในงานกิจการ
นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ผลงานวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
ใหบริการในงานกิจการนักศึกษาท้ัง 5 งาน  คือ งานบริการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานบริการแนะ
แนวและใหคําปรึกษา งานบริการทุนการศึกษา งานบริการพยาบาล  งานบริการกิจกรรมและชมรม
นักศึกษา อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการในงาน
กิจการนักศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน โดยจําแนกตามเพศและระดับชั้นปของนักศึกษา คือ 

                                                 
 115 อาณัติ  แพทยวงษ, “แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2549), ง. 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไมแตกตางกัน  และความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปตางกันในภาพรวมพบวามีความแตกตางกัน116 

 วิสัญ  อางเฮา ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยูหอพักในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง กลุมตัวอยางเปนนิสิตท่ีอยูหอพัก 
จํานวน 403 คน ผลการศึกษา พบวา คาคะแนนคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีอยูหอพักในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  โดยรวม อยูในระดับสูง และเม่ือแยกแตละดาน พบวา คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน และคุณภาพชีวิตดานหอพัก มีคาคะแนนอยูในระดับสูง สวนคุณภาพชีวิตดานสังคม /
กิจกรรม และดานการเรียน มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  จากการวิเคราะหความถดถอยเชิง
พหุคูณ พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธระดับ p<0.05 ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตมีดังน้ี 1) ดานการ
เรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) การดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ีหอพัก 2) ดานสังคม/กิจกรรม 
คือ การบริการพยาบาลของหอพักเมื่อเจ็บปวย   3) ดานหอพัก คือ การดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี
หอพัก เพศหญิง คาหอพักตอภาคการศึกษา สภาพแวดลอมของหองพักดานแสงสวาง 4) ดาน
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น คือ เพศหญิง สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิตหอพัก
โดยรวม คือ การดูแลเอาใจใสของเจาหนาที่หอพัก117 

 นรเศรษฐ  พิทยาภรณ  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดบริการทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 386 ผลการวิจัยสรุป
ดังนี้ 1) นักศึกษามีความพึงพอใจมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานทะเบียนวัดผล ดานสวัสดิการและบริการทั่วไป และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง สวนดานการใหคําปรึกษา และด านการปฐมนิเทศ       
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่มีเพศ คณะวิชา และ
ภูมิลําเนาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในภาพรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  3) นักศึกษาท่ีศึกษาอยูชั้นปที่แตกตางกัน มีความ  พึงพอใจตอ
การจัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก 

                                                 
 116 เกษร มาลา, “ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการในงานกิจการนักศึกษา
ของสถาบันการบินพลเรือน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2550), ง. 

 117 วิสัญ  อางเฮา, “คุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีอยูหอพักในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2551), ง. 
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ดานการปฐมนิเทศ ดานการใหคําปรึกษา ดานทะเบียนวัดผล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน
สวัสดิการและบริการทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05118 

 ประไพ  กลมเกลี้ยง   ศึกษาคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ในภาพรวมอยูในระดับพอใช  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการ
ใหบริการอยางตรงเวลา  ดานการใหบริการอยางกาวหนา  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ  และ
ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง  2) จากการศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในดาน
การใหบริการอยางเสมอภาค  ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา   ดานการใหบริการอยางเพียงพอ  ดาน
การใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนา เปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคล 
คือ เพศ อายุ  ประเภทนักศึกษา  สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา หลักสูตรท่ีศึกษา อาชีพของบิดา  อาชีพของ
มารดา  ลักษณะของท่ีพัก  ภูมิลําเนาท่ีแตกตางกัน พบวา   นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงพิจารณาถึง
คุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชัฏอุบลราชธานี ดานการใหบริการอยางเสมอภาค
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนดานการใหบริการที่ตรงเวลา  ดานการ
ใหบริการอยางเพียงพอ  ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนา       
ไมแตกตางกัน นักศึกษาท่ีมี อายุ  ประเภทนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปที่ศึกษา หลักสูตรท่ีศึกษา อาชีพ
ของบิดา อาชีพของมารดา ลักษณะของท่ีพัก  ภูมิลําเนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นในการพิจารณา
ปจจัยดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา ดานการใหบริการอยาง
เพียงพอ  ดานการใหบริการอยางตอเน่ืองและดานการใหบริการอยางกาวหนาไมแตกตางกัน119 

                                                 
 118 นรเศรษฐ  พิทยาภรณ, “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดบริการทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2551), ง. 

 119ประไพ  กลมเกลี้ยง, “คุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงาน
ในสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551), ง.   
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 ธวัชชัย เกียรติกมลมาลย ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมของนิสิตอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกระดับคุณภาพชีวิตเปนรายดาน 4 ดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตดาน
รางกาย จิตใจ และสังคมของนิสิตอยูในระดับคอนขางสูง และระดับคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม
ของนิสิตอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการศึกษาความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีมี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา นิสิตที่มีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน คือ เพศ คณะ ชั้นป และ
การมีรายไดเพียงพอตอคาใชจายตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตที่แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ.05 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา คือ เสนอใหจัดหนวยงานที่ใหคําปรึกษา 
แกนิสิต เพิ่มระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัย และเพ่ิมการอํานวย
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
และบุคคลภายนอก จํานวน 393 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีปรับจากเคร่ืองมือ  SERVQUAL  
ประกอบดวยคําถามจํานวน 45 ขอ ครอบคลุมองคประกอบของคุณภาพบริการ 5 ดาน ไดแก ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานอุปกรณและขอมูลดานทรัพยากรสารนิเทศ ดานบริการสารนิเทศ และดาน
ผูใหบริการโดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา ในองคประกอบดาน                
ผูใหบริการ ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด ไดแก ผูใหบริการมีความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถในการสื่อสารกับผูใชบริการ ความไววางใจ และการแสดงออกกับผูใช  

                                                 
 120 ธวัชชัย เกียรติกมลมาลย, “คุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร, 2552), บทคัดยอ. 
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สําหรับในองคประกอบดานทรัพยากรสารนิเทศ และดานอุปกรณและขอมูล ขอที่ผูใ ชมีความ
คาดหวังในระดับมากท่ีสุด ไดแก จํานวนหนังสือมีเพียงพอ  ความสะดวกในการเขาถึงตัวเลมของ
หนังสือและวารสาร ทรัพยากรสารนิเทศมีความทันสมัย และความสะดวกในการสํารองหนังสือ
สําหรับระดับท่ีไดรับจริง พบวา คุณภาพบริการท่ีผูใชไดรับจริงในระดับมากที่สุดมี 3 ขอ ไดแก 
ขอมูลมีการเชื่อมตอเครือขายกับหองสมุดอ่ืน มีความสะดวกในการติดตอกับผูใหบริการ และการ
สืบคนขอมูลจากรายการออนไลนของหองสมุด สวนองคประกอบที่ผูใชประเมินวามีความสําคัญ
มากท่ีสุดคือ ดานผูใหบริการ และองคประกอบที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความสําคัญนอยที่สุด 
คือ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานบริการสารนิเทศ121 

 ยาเรียนิ (Yariani) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตโดยมีปจจัยที่สัมพันธระหวางวัฒนธรรม
ของลัทธิปจเจกนิยมหรือลัทธิการมีสวนรวม  เคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถามจากประสบการณ กลุม
ตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและเวเนซูเอลา ใชการวเิคราะห
แบบถดถอย จากการศึกษาพบวา ความเบ่ียงเบนของลักษณะของภูมิศาสตรประชากร วัฒนธรรม 
สังคม ความสัมพันธกับบุคคล ครอบครัว ความสําเร็จ ลักษณะทางกายภาพ ความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูในสังคม ความพอใจในตนเอง ความหวังตาง ๆ เหลาน้ีจะสงผลถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล
เหลานั้น กลาวไดวา กรอบทางวัฒนธรรม ความหวังของบุคคลสงผลถึงคุณภาพชีวิต122 

 โยลันดา นิกกี้ (Yolanda Nikki) ไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบานโรงเรียน
และสังคมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุน กลุมตัวอยาง คือ วัยรุนจํานวน 93 คน เพศชาย 48 คน
หญิง 45 คน มีอายุระหวาง 23 ป ผลการวิจัยพบวา การที่วัยรุนอยูในการดูแลท่ีดีของทางบาน และ
โรงเรียน และมีสังคมที่ดีจะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกทั้งควรมีการดูแลเกี่ยวกับ
การอยูรวมในสังคม การเอาใจใสที่ดีของผูปกครองและสถานศึกษา จะเปนปจจัยหลักในการพัฒนา

                                                 
 121 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 และสามารถนําไปชวยในการพัฒนาสังคมท่ีเกี่ยวของใหดีขึ้นตอไป
ในอนาคต123 

 พอล รอดนีย (Paul Rodney)ไดศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาตางชาติ
มหาวิทยาลัย อัลเบิรนรัฐอาบามาท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยพิจารณาปจจัยทางดาน
สุขภาพจิต สภาพรางกาย วิธีการปรับตัว ลักษณะการแสดงออกทางวัฒนธรรมของนักศึกษา มีกลุม
นักศึกษาเขารวมจํานวน 110 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามท่ีเปนกระดาษ และแบบสอบถาม
ทางอินเตอรเน็ต   จากการวิจัยพบวานักศึกษาตางชาติคอนขางมีประสบการณที่ไมดีในชวง 4 ปแรก
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ดังนั้นเม่ือผาน 4 ปแรกไป จะทําใหนักศึกษา
มีการปรับตัว ก็จะทําใหนักศึกษาดีขึ้นอีกดวย ไมวาจะเปนการพบปะพูดคุย จนทําใหความพึงพอใจ
ตอตัวนักศึกษาและทําใหนักศึกษาไมเกิดความเครียดเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยอาบามา124 

 

สรุป 

 

 งานวิจัยเร่ือง “คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ ขอมูล  แนวคิด 
ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับงานดานกิจการนิสิต ภารกิจของกองกิจการนิสิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพการบริการซึ่งได
ศึกษาจากวรรณกรรมตาง ๆ โดยยึดแนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรรร่ี (Parasuraman, 

Zeithaml and Berry) เปนตัวแปรตน 5 ประการ คือ 1) ลักษณะทางกายภาพ คือ การแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพที่ทําใหผูใชรับความสะดวก  2) ความนาเช่ือถือของบริการ คือ ความสามารถ
กระทําตามสัญญาท่ีแจงไววาจะใหบริการเกิดข้ึน และสรางความไววางใจ ความถูกตอง และความ
สมํ่าเสมอ   3) การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ คือ ความปรารถนาในการชวยเหลือ
ผูใชบริการ และจัดหาบริการใหตามที่ไดสัญญาตกลงไว  4) ความไววางใจ คือ การมีความรู  
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 และมีความต้ังใจที่จะจัดหาสิ่งท่ีผูใชตองการมาตอบสนองได ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
สัมพันธกับตัวแปรตามท่ีจะไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต โดยยึดตามแนวคิดองคการ
อนามัยโลก   โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานรางกาย (Physical Domain) คือการรับรูสภาพ
ความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวย รวมไปถึง
ความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวยทางรางกายได การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การนอนหลับพักผอน ความเปนอิสระที่ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน 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
ระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรูถึงการชวยเหลือที่ตนเองไดรับจากบุคคลอ่ืน และการท่ีตนเอง
ไดเปนผูใหความชวยเหลือ รวมไปถึงการรับรูในเร่ืองความสัมพันธระหวางเพ่ือนตางเพศ  4) ดาน
สิ่งแวดลอม (Environmet) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตวางตนเองมี
ความม่ันคง ปลอดภัย การรับรูถึงการไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะเปนพิษตาง ๆ มี
การคมนาคมท่ีสะดวก มีเงินใชจายอยางเพียงพอ มีสถานบริการสาธารณสุข มีโอกาสไดรับรู
เร่ืองราวขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการรับรูวาตนเองไดมีกิจกรรมสันทนาการและ
มีกิจกรรมในเวลาวาง ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนและเปนขอมูลมาใชในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนตอไป 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 

 

 งานวิจัยเร่ือง “คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) มีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   
2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  3) เพื่อทราบ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
วิทยาเขตกําแพงแสน เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของ
การวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนของการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

 การจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน  โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร วารสาร ตํารา บทความ ทฤษฎี รายงานการวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาจัดทําโครงรางงานวิจัย เสนอขออนุมัติโครงรางงานวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย  
 ผูวิจัยดําเนินการจัดสรางเคร่ืองมือทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือ รวมท้ัง
การศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ตอบขอคําถามของการวิจัยไดใกลเคียงท่ีสุด 
แลวเสนอโครงรางตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย นําเคร่ืองมือที่
สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการวิเคราะห
และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 

 เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานการวิจัยนําเสนอตอคณะกรรมการ ผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ทําการปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการผูควบคุมเสนอแนะ
เพือ่นํามาจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมและบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวิธีการวจิัย 

 เพื่อใหงานวิจัยนี้มีประสิทธิผลสูงสุด ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบของการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและการเลือกตัว
แปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การพัฒนาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
แผนแบบของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะของแผน
แบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (one shot, non experimental, 
case study design) ดังตอไปน้ี 

 
เมื่อ R หมายถึง ตัวอยางท่ีสุมมาศึกษา 
 X หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา 
 O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

 ประชากร 
 ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ  นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 5,950 คน125 
 กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 
กําแพงแสน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 ไดจากการสุมตัวอยางจาก

                                                 
 125 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน), 
“สรุปจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนประจําปการศึกษา 2555,” 30 มิถุนายน 2555. 

                                O 
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ประชากร การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเคร็จซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan)126  ไดขนาดตัวอยางเทากับ  361 คน และใชสัดสวนของแตละคณะ    
จากน้ันใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบงเปน
หนวยตาง ๆ ตามสัดสวนของนิสิตแตละคณะ  ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเคร็จซี่และ 

    มอรแกน (Krejcie & Morgan) ตามสัดสวนของนิสิตแตละคณะ 
 

คณะ ประชากร (คน) ตัวอยาง (คน) 
เกษตร กําแพงแสน 1,910 116 
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 1,313 80 
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 943 57 
วิทยาศาสตรการกีฬา 221 13 
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1,276 77 
สัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน 287 18 

รวม 5,950 361 
 
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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 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
ไดแก  เพศ   คณะ   ชั้นป  
 2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่ เกี่ ยวของกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต  
(กําแพงแสน) ตามแนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml and 
Berry) ประกอบดวย  
  2.1 ลักษณะทางกายภาพ คือ การแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่ทําให
ผูรับบริการไดรับความสะดวก ไดแก  บริเวณท่ีใหบริการ สถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ บุคคล และ
วัสดุในการติดตอสื่อสาร สะดวกตอผูใช เคร่ืองมือและอุปกรณมีความทันสมัย วัสดุและอุปกรณ  
ตาง ๆ อยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน และผูใหบริการ 
  2.2 ความนาเช่ือถือของบริการ คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาที่แจงไววาจะ
ใหบริการเกิดขึ้น ความถูกตอง และความสม่ําเสมอ  ไดแก  เมื่อผูรับบริการมีปญหาและสนใจ
แกปญหาใหอยางจริงจัง สามารถรับรูถึงปญหาของผูรับบริการอยางถูกตอง สามารถใหบริการได
ตรงตามความตองการต้ังแตคร้ังแรก สามารถใหบริการไดตามมาตรฐานที่แจงไว  ใหบริการไดตาม
ระยะเวลาท่ีไดมีการแจงไว 
  2.3 การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ คือ ความปรารถนาในการชวยเหลือ
ผูใชบริการ และจัดหาบริการมาใหตามที่ไดสัญญาตกลง ไดแก มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ สามารถใหความชวยเหลือแกไขปญหาของผูใชบริการไดตรงตามที่ตองการ ใหบริการ
ดวยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว มีการแจงใหผูใชทราบทุกคร้ังเก่ียวกับการใหบริการ และรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการ 
  2.4 ความไววางใจ คือ การมีความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยนของ
ผูใหบริการ การใหบริการดวยความซื่อสัตย และการสรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ ไดแก     
ผูใหบริการ มีความรูที่จะตอบปญหาได  ผูใหบริการสามารถอธิบายใหเข าใจในขอสงสัยตาง ๆ        
ผูใหบริการ มีพฤติกรรมท่ีสรางใหเกิดความมั่นใจในการบริการ  
  2.5 การเขาถึงจิตใจ คือ การใหความเปนหวงและสนใจผูมารับบริการแตละคน และมี
ความต้ังใจที่จะจัดหาสิ่งท่ีผูใชตองการมาตอบสนองได ไดแก ผูใหบริการเอาใจใสผูใชบริ การ 
ผูใหบริการมีความเต็มใจในการใหบริการ ผูใหบริการเปนกันเอง บริการดวยความเสมอภาค           
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ผูใหบริการมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชและผูใหบริการเขาถึงความจําเปนในการมาขอใช
บริการ 
 3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกบัคุณภาพชีวิตของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก ประกอบดวย    
  3.1 ดานรางกาย คือ การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึง
ความสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวยรวมถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวยทางรางกายได  
การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การนอนหลับพักผอน ความเปนอิสระที่ไมตอง
พึ่งพาผูอื่น ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  
  3.2 ดานจิตใจ คือ การรับรูถึงสภาพจิตใจของตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง  
การรับรูถึงความรูสึกพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเองและในชีวิต รวมถึงการรับรูถึง
ความคิด ความจํา การมีสมาธิ การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับ ความเศรา ความวิตกกังวล 
การรับรูเกี่ยวกับความเช่ือตาง ๆของตนที่มผีลตอการดําเนินชีวิต  
  3.3 ดานความสัมพันธทางสังคม คือ การรับรูถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับ
บุคคลอ่ืนการรับรูถึงการชวยเหลือที่ตนเองไดรับจากบุคคลอ่ืน และการท่ีตนเองไดเปนผูใหความ
ชวยเหลือ รวมไปถึงการรับรูในเร่ืองความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศ  
  3.4 ดานสิ่งแวดลอม คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตวามี
ความม่ันคง ปลอดภัย การรับรูถึงการไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี ปราศจากมลภาวะเปนพิษตาง ๆ   
มีการคมนาคมที่สะดวก มีเงินใชจายอยางเพียงพอ มีสถานบริการสาธารณสุข มีโอกาสไดรับรู
เร่ืองราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการรับรูวาตนเองไดมีกิจกรรมสันทนาการ    
และมีกิจกรรมในเวลาวาง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ  คณะ ชั้นป เปนลักษณะ
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กาํแพงแสน)ตาม
แนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry) 
 ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก 
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 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert five rating scales) โดยกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ มี
ความหมายดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเทากับ 5 
คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับมาก  มีคาเทากับ 4 
คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3 
คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับนอย  มีคาเทากับ 2 
คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) หรือ คุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูในระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 
คะแนน 
 
ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากตํารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของของเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหสังเคราะห นํามา
สรางเปนเคร่ืองมือฉบับรางเปนแบบสอบถามหน่ึงฉบับ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงตัวแปรที่จะศึกษา   
โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและสงใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบเบ้ืองตน 
 2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหา และสํานวนภาษา แลวนําแบบสอบถามไปใหผู เชี ่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) สํานวนการสื่อความ ดวยเทคนิค IOC (Index of 
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Item Objective Congruence)ไดคาความสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหางานวิจัยและนํามา
ปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง 
 3. นําแบบสอบถามท้ังฉบับที่แกไขแลว ไปทดลองใชกับกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่น 
(Reliability)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)127 ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.893 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอความ
อนุเคราะหออกหนังสือถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อขอ
ความอนุเคราะหใหนิสิตสังกัดคณะตาง ๆ  ที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองและรับกลับคืนมาดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในคร้ังน้ีกําหนดใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) เมื่อไดขอมูลกลับคืนมานําขอมูลท้ังหมดมาทําการวิเคราะหโดย
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 ดังนี ้
 

                                                 
 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 อยูในระดับมากท่ีสุด 

  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 วิทยาเขตกําแพงแสน ใชการวิเคราะห คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( rxy) ของเพียรสัน(Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
 

สรุป 

 
 งานวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค ดังนี้ 1) เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) 2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
3) เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)กับคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางข้ึนเอง เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) 
ตามแนวคิดของพาราซูรามาน ไซทาม และเบอรร่ี (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) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต  
(กําแพงแสน) 2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
3) เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับ
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 361 คน ไดรับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะห 
โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)    
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 
กําแพงแสน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 361 คน จําแนกตาม เพศ   
คณะ   ชั้นป โดยหาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   คณะ   ชั้นป 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
133 
228 

 
36.84 
63.16 

รวม 361 100.00 
2. คณะ 
            คณะเกษตร  กําแพงแสน 
            คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
            ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
            วิทยาศาสตรการกีฬา 
            ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
            สัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน 

 
116 
80 
56 
13 
77 
19 

 
32.13 
22.16 
15.51 
3.61 

21.33 
5.26 

รวม 361 100.00 
3. ชั้นป 
            ชั้นปที่ 1           
            ชั้นปที่ 2 
            ชั้นปที่ 3        
            ชั้นปที่ 4 
            ชั้นปที่ 5     
            ชั้นปที่ 6 

 
87 
80 
85 
92 
11 
6 

 
24.10 
22.16 
23.55 
25.48 
3.04 
1.67 

รวม 361 100.00 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา จากจํานวนของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 361 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 63.16  สวนเพศชายมีจํานวน 133 คน 
คิดเปนรอยละ 36.84 
 สําหรับคณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน    
116 คน คิดเปนรอยละ 32.13 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  จํานวน 80 คน       
คิดเปนรอยละ 22.20  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 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 
 สําหรับช้ันปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิตช้ันปที่ 4 จํานวน  92 คน คิดเปน
รอยละ 25.48  รองลงมาคือ นิสิตช้ันปที่  1  จํานวน 87  คน คิดเปนรอยละ 24.10 นิสิตช้ันปที่  3  
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 23.55  นิสิตช้ันปที่ 2   จํานวน  80 คน คิดเปนรอยละ 22.16  นิสิตช้ัน
ปที่ 5   จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.00   และนอยที่สุดคือนิสิตช้ันปที่ 6 จํานวน  6 คน คิดเปน     
รอยละ 1.67 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
 
ตารางท่ี 3 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ

นิสิต (กําแพงแสน)  โดยภาพรวม 
(n = 361) 

คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิติ (กําแพงแสน) X  S.D. ระดับ 

1. ดานลักษณะทางกายภาพ (X1) 
2. ดานความนาเช่ือถือของบริการ (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  พบวา  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต  (กําแพงแสน )                 
โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.35 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานลักษณะทางกายภาพ      
( X = 4.08, S.D. = 0.37)  ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ( X = 4.05, S.D. = 0.26)   
ดานความไววางใจ ( X = 4.02, S.D. = 0.36)  ดานความนาเช่ือถือของบริการ ( 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 
 
ตารางท่ี 4 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ

นสิิต (กําแพงแสน)  ดานลักษณะทางกายภาพ 
(n = 361) 

คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   X  S.D. ระดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ    
1. สถานท่ีตั้งของอาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
มีความเหมาะสมกับการมาติดตอขอรับบริการ 

4.05 0.36 
 

มาก 

2. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ เชน ที่นั่งรอ 
กระดาษ ปากกา มีเพียงพอและพรอมใชงาน 

4.13 0.63 มาก 

3. เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัย 4.08 0.66 มาก 
4. อาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)มีความสะอาด
และปลอดภัย 

3.96 0.83 มาก 

5. เจาหนาท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 4.17 0.68 มาก 
รวม 4.08 0.37 มาก 

   
 จากตารางที่ 4 พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ดาน
ลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี เจาหนาท่ี
ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ  ( X = 4.17, S.D. = 0.68)  สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ 
เชน ที่นั่งรอ กระดาษ ปากกา มีเพียงพอและพรอมใชงาน  ( X = 4.13, S.D. = 0.63) เคร่ืองมือและ
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 ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
ดานลักษณะทางกายภาพสอดคลองกัน 
 
ตารางท่ี 5 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ

นิสิต (กําแพงแสน)  ดานความนาเช่ือถือของบริการ 
(n = 361) 

คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   X  S.D. ระดับ 

ดานความนาเชื่อถือของบริการ    
1. นิสิตใหความเชื่อถือในการบริการของกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) 

3.89 0.84 มาก 

2. บริการที่นิสิตไดรับมีความถูกตอง 3.79 0.78 มาก 
3. บริการที่นิสิตไดรับเปนไปตามระยะเวลาที่แจงไว 3.97 0.60 มาก 
4. กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จัดบริการประเภท    
ตาง ๆ ครบถวนตามท่ีแจงไว 

4.12 0.56 มาก 

5. มีการกําหนดขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน 4.21 0.57 มาก 
รวม 4.00 0.38 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา ระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)       
ดานความนาเช่ือถือของบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี  มี
การกําหนดขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน ( X = 4.21, S.D. = 0.57) กองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) จัดบริการประเภทตาง ๆ ครบถวนตามท่ีแจงไว  ( X = 4.12, S.D. = 0.56)  บริการท่ี
นิสิตไดรับเปนไปตามระยะเวลาท่ีแจงไว  ( X = 3.97, S.D. = 0.60)  นิสิตใหความเชื่อถือในการ
บริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ( X = 3.89, S.D. = 0.84) บริการท่ีนิสิตไดรับมีความ
ถูกตอง  ( X = 3.79, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.56 – 0.84 
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)       
ดานความนาเชื่อถือของบริการสอดคลองกัน 
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ตารางท่ี 6 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน)  ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

(n = 361) 

คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   X  S.D. ระดับ 

ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ    
1.  เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนเมื่อนิสิตมา
ติดตอ 

    ขอรับบริการ 

3.98 0.75 มาก 

2. เจาหนาท่ีสามารถแกไขปญหาในการใหบริการไดทันที 4.10 0.56 มาก 
3. เจาหนาท่ีเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการ
ใหบริการ 

3.97 0.60 มาก 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว 4.12 0.67 มาก 
5. มีบริการสําหรับนิสิตในกรณีฉุกเฉิน เชน รถพยาบาล 
กุญแจสํารองหอพัก 

4.06 0.54 มาก 

 รวม 4.05 0.26 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ดานการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =4.05 , S.D.= 0.26)   
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 
ดังน้ี เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว   ( X =4.12 , S.D.= 0.67) เจาหนาท่ีสามารถแกไข
ปญหาในการใหบริการไดทันที  ( X =4.10 , S.D.= 0.56)  มีบริการสําหรับนิสิตในกรณีฉุกเฉิน เชน 
รถพยาบาล กุญแจสํารองหอพัก  ( X =4.06 , S.D.= 0.54)  เจาหนาท่ีมีความกระตือ รือรนเมื่อนิสิต
มาติดตอขอรับบริการ  ( X = 3.98 , S.D.= 0.75)  เจาหนาท่ีเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการ
ใหบริการ ( X = 3.97 , S.D.= 0.60) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.54 – 0.75 
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการสอดคลองกัน 
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ตารางท่ี 7 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน)  ดานความไววางใจ 

(n = 361) 

คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   X  S.D. ระดับ 

ดานความไววางใจ    
1. เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริต 4.14 0.63 มาก 
2. เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความสุภาพและเปนมิตร 3.89 0.74 มาก 
3. เจาหนาท่ีแสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต 3.98 0.78 มาก 
4. เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความรูและประสบการณในการ
ใหบริการ 

4.11 0.68 มาก 

5. นิสิตใหความไววางใจในการบริการของกองกิจการ
นิสิต (กําแพงแสน) 

3.97 0.80 มาก 

รวม 4.02 0.36 มาก 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ดานความ
ไววางใจ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.02 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา    
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี   เจาหนาท่ีแสดงออก
ถึงความซื่อสัตยสุจริต   ( X = 4.14 , S.D. = 0.63)   เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความรูและประสบการณ
ในการใหบริการ   ( X = 4.11 , S.D. = 0.68)  เจาหนาท่ีแสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดีแกนิสิต  
( X = 3.98 , S.D. = 0.78) นิสิตใหความไววางใจในการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
( X = 3.97 , S.D. = 0.80) เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความสุภาพและเปนมิตร ( X = 3.89 , S.D. = 0.74) 
ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา  มีคาอยูระหวาง 0.63-0.80    
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ดานความ
ไววางใจสอดคลองกัน 
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ตารางท่ี 8   มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของกองกิจการ  
นิสิต (กําแพงแสน)  ดานการเขาถึงจิตใจ 

(n = 361) 
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   X  S.D. ระดับ 

ดานการเขาถึงจิตใจ    
1. เจาหนาท่ีสนใจติดตามสอบถามนิสิตหลังจากที่

ใหบริการไปแลว 
4.15 0.65 มาก 

2. เจาหนาท่ีใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา 3.92 0.76 มาก 
3. เจาหนาท่ีใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 3.54 0.69 มาก 

  4. เมื่อนิสิตมีความกังวลใจ เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือ
อยางเต็มความสามารถ 

3.56 0.68 มาก 

5. เจาหนาท่ีใหบริการแกนิสิตจนเสร็จสิ้น 
แมจะหมดเวลาแลวก็ตาม 

4.05 0.67 มาก 

รวม 3.86 0.39 มาก 
   
 จากตารางท่ี 8 พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานการ
เขาถึงจิตใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.86 , S.D. = 0.39 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ เจาหนาที่สนใจ
ติดตามสอบถามนิสิตหลังจากที่ใหบริการไปแลว ( X = 4.15 , S.D. = 0.65)   เจาหนาท่ีใหบริการแก
นิสิตจนเสร็จสิ้นแมจะหมดเวลาแลวก็ตาม  ( X = 4.05 , S.D. = 0.67 ) เจาหนาท่ีใหบริการแบบเอา
ใจเขามาใสใจเรา  ( X = 3.92 , S.D. = 0.76 )  เมื่อนิสิตมีความกังวลใจ เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือ
อยางเต็มความสามารถ  ( X = 3.56 , S.D. = 0.68)   เจาหนาที่ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบั ติ 
( X = 3.54 , S.D. = 0.69 ) ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.65 – 0.76 
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
ดานการเขาถึงจิตใจสอดคลองกัน 
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ตอนท่ี 3    ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ตารางท่ี 9  มัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย    

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยภาพรวม 
 (n = 361) 

คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน   X  S.D. ระดับ 

1. ดานรางกาย (Y1) 
2. ดานจิตใจ (Y2) 
3. ดานความสัมพันธทางสังคม (Y3) 
4. ดานส่ิงแวดลอม  (Y4) 

3.83 
3.92 
3.98 
2.36 

0.50 
0.33 
0.37 
0.35 

มาก 
มาก 
มาก 
นอย 

รวม (Ytot) 3.52 0.38 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมาก  3 ดาน โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน
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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ตารางท่ี 10  มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ดานรางกาย 

(n = 361) 
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน   X  S.D. ระดับ 

ดานรางกาย    
1. นิสิตพึงพอใจตอรูปรางของตนเอง 3.72 0.84 มาก 
2. นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง 3.82 0.86 มาก 
3. นิสิตพักผอนอยางเพียงพอ 3.85 0.85 มาก 
4. นิสิตออกกําลังกายเปนประจําและสมํ่าเสมอ 3.80 0.81 มาก 
5. นิสิตมีสมรรถภาพรางกายท่ีสามารถดําเนินชีวิต 

ประจําวันไดเปนปกติสุข 
3.84 0.84 มาก 

6. นิสิตจัดการกับความเจ็บปวยของรางกาย 
ไดอยางถูกตอง 

3.90 0.77 มาก 

รวม 3.83 0.50 มาก 
 
 จากตารางที่ 10 พบวา คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  ดานรางกาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี นิสิต
จัดการกับความเจ็บปวยของรางกายไดอยางถูกตอง  ( X = 3.90, S.D.= 0.77) นิสิตพักผอนอยาง
เพียงพอ ( X =3.85,S.D .= 0.85) นิสิตมีสมรรถภาพรางกายท่ีสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดเปน
ปกติสุข  ( X = 3.84, S.D. = 0.84)  นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง ( X = 3.82, S.D. = 0.86) 
นิสิตออกกําลังกายเปนประจําและสมํ่าเสมอ  ( 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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ตารางท่ี 11  มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสติมหาวิทยาลัย     
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ดานจิตใจ 

(n = 361) 
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 วิทยาเขตกําแพงแสน X  S.D. ระดับ 

ดานจิตใจ    
1.นิสิตพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง 4.08 0.72 มาก 
2.นิสิตรับรูวาตนเองมีคุณคาและมีความหมาย 4.04 0.64 มาก 
3.นิสิตมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและชีวิต 3.78 0.85 มาก 
4.นิสิตจัดการกับความกังวลและความเครียดของตนเอง 
   ไดอยางถูกตอง 

4.02 0.67 มาก 

5.นิสิตมีความสุขกับการเรียน 3.78 0.84 มาก 
6.นิสิตมีความสุขขณะดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 3.87 0.85 มาก 

รวม 3.92 0.33 มาก 
 
 จากตารางท่ี 11  พบวา  ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  ดานจิตใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี 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 
 เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.64-0.85     
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร        
วิทยาเขตกําแพงแสน  ดานจิตใจสอดคลองกัน 
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ตารางท่ี 12  มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ดานความสัมพันธทางสังคม 

(n = 361) 
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน   X  S.D. ระดับ 

ดานความสัมพันธทางสังคม    
1. นิสิตเปนที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ในกลุม 3.87 0.85 มาก 
2. นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนลําบาก 3.78 0.85 มาก 
3. เม่ือไดรับความลําบากนิสิตยอมรับความชวยเหลือ 
    จากผูอื่น 

4.11 0.71 มาก 

4. นิสิตรับรูและเขาใจความสัมพันธระหวางบุคคล 
   ในรูปแบบตาง ๆ 

4.03 0.65 มาก 

5. นิสิตสามารถทํางานรวมกับเพื่อนทุกคนได 4.10 0.69 มาก 
6. นิสิตสามารถวางตัวกับเพื่อนตางเพศไดอยางเหมาะสม 3.93 0.72 มาก 

รวม 3.98 0.37 มาก 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  ดานความสัมพันธทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.37) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 
ดังน้ี   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)   นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนลําบาก  ( X =3.78, S.D. = 0.85)   ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.65 – 0.85 
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      
วิทยาเขตกําแพงแสน  ดานความสัมพันธทางสังคมสอดคลองกัน 
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ตารางท่ี 13  มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ดานส่ิงแวดลอม 

(n = 361) 
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 วิทยาเขตกําแพงแสน   X  S.D. ระดับ 

ดานส่ิงแวดลอม    
1. หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมเหมาะ

แกการอยูอาศัย 
2.12 0.94 นอย 

 
2. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 2.04 0.68 นอย 
3. มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี 1.94 0.72 นอย 
4. นิสิตไดรับขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 2.01 0.77 นอย 
5. นิสิตพึงพอใจตอบรรยากาศในมหาวิทยาลัย 2.44 1.00 นอย 

 6.  นิสิต พึงพอใจตอสาธารณูปโภค พ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย (เชน น้ํา ไฟฟา โทรศัพทสาธารณะ 
ฯลฯ) 

2.06 0.88 นอย 

 7. นิสิตพึงพอใจตอสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
และทํากิจกรรมสันทนาการในมหาวิทยาลัย 

3.91 0.77 มาก 

รวม 2.36 0.35 นอย 
 
 จากตารางท่ี 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
เรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี  นิสิตพึงพอใจตอบรรยากาศในมหาวิทยาลัย  
( X = 2.44, S.D. = 1.00)   หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมเหมาะแกการอยูอาศัย   ( X = 
2.12, S.D. = 0.94)  นิสิตพึงพอใจตอสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย (เชน น้ํา ไฟฟา 
โทรศัพทสาธารณะ ฯลฯ)  ( X = 2.06, S.D. = 0.88) การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย ( X = 
2.04, S.D. = 0.68) นิสิตไดรับขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน ( X = 2.01, S.D. = 0.77) 
มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี ( X = 1.94, S.D. = 0.72) 



 
 

103 

 เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.68-1.00  
แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน  ดานส่ิงแวดลอม สอดคลองกัน 
 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนผูวิจัยใชการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s product – moment correlation coefficient) ดัง
รายละเอียดตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14  ความสัมพันธของคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวม และรายดาน 
 

ตัวแปร 
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(Y
tot
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ดานลักษณะทางกายภาพ (X1) 0.060 0.128* 0.050 -0.013 0.086 

 ดานความนาเช่ือถือของบริการ(X2) 0.132* 0.087 0.141** 0.080 0.177** 
ดานการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ (X3) 

0.118* 0.067 0.094 0.017 0.122* 

ดานความไววางใจ (X4) 0.168** 0.084 0.005 -0.084 0.080 
ดานการเขาถึงจิตใจ  (X5) 0.004 0.082 0.094 -0.072 0.036 
ภาพรวม  (Xtot) 0.184** 0.179** 0.151** -0.034 0.193** 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 14 พบวาคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) (Xtot) กับ
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  (Ytot) โดยรวมมี
ความสัมพันธกัน (r = 0.193) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
ในแตละดาน  (X1-5) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน     
ในภาพรวม (Ytot) พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานความนาเช่ือถือ
ของบริการ (X2) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
ในภาพรวม(Ytot) มากท่ีสุด มีคาความสัมพันธเทากับ 0.177  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
สวนดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (X3) มีคาความสัมพันธเทากับ  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
รางกาย (Y1) มากที่สุด มีคาความสัมพันธเทากับ 0.184 รองลงมาคือดานจิตใจ (Y2) มีคา
ความสัมพันธเทากับ 0.179  และนอยที่สุดคือดานความสัมพันธทางสังคม (Y3)  มีคาความสัมพันธ
เทากับ 0.151 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนความสัมพันธระหวางคุณภาพการ
บริการของกองกิจการนิสิต  (กําแพงแสน)ในภาพรวม  (Xtot) กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในดานสิ่งแวดลอม (Y4) ไมมีความสัมพันธกัน 

 แตเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน)  (X1-5) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน     
(Y1-4) แตละดานพบวา  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ดานความไววางใจ 
(X4) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดานรางกาย
(Y1 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.168 และ คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
ดานความนาเช่ือถือของบริการ (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
นิสิต  (กําแพงแสน )  ดานลักษณะทางภายภาพ  (X1) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดานจิตใจ (Y2 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.128  
คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ (X3) สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ดานรางกาย  (Y1 ) มีคาความสัมพันธเทากับ 0.118  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเร่ือง “คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) มีวัตถุประสงค ดังน้ี  1) เพื่อทราบคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   
2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  3) เพื่อทราบ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลุ มตัวอยางเปนนิสิตมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จํานวน  361 คน ประกอบดวย  คณะเกษตร กําแพงแสน 
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) ตามแนวคิดของ   
พาราซูรามาน ไซทาม และเบอรร่ี (Parasuraman,Zeithaml and Berry) และคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก  แบบสอบถาม   
มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.893 ขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณนํามาวิเคราะหผล 
ไดรับคืน 361 ฉบับ คิดเปนรอยละ100  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถี่ (frequency) รอยละ 
(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการวิเคราะห                 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s  product-moment correlation coefficient) 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับสังคมศาสตร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  เร่ือง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
กับ คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สรุปดังนี้ 
 1. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหานอย ดังนี้  ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  
ดานความไววางใจ ดานความนาเชื่อถือของบริการ และดานการเขาถึงจิตใจ ตามลําดับ  
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 2. คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความสัมพันธทางสังคม  ดานจิตใจ ดานรางกาย ตามลําดับ 
และอยูในระดับนอย  1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม  
 3. คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) โดยภาพรวม    
อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา คุณภาพการบริการของ        
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)     
ไดดําเนินงานนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งงานดานกิจการนิสิตเปนภารกิจที่สําคัญ
ประการหน่ึงท่ีจะตองดําเนินควบคูไปกับภารกิจในดานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตท้ังทาง
รางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  วิถีชีวิตและจิตใจ  และอาจเปนเพราะกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) ไดดําเนินงานมาตรฐานกิจการนิสิตท่ีไดกําหนดภารกิจหลักของฝายกิจการนิสิต    
ตองประกอบดวย   1) จัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน  2) สงเสริม
พัฒนาการของนิสิตในดานตาง ๆ เชน การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาดานสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรมทักษะการใชเทคโนโลยี  3) ศึกษาและจัดสภาพแวดลอม
ของสถาบัน อุดมศึกษาใหเอ้ือตอการศึกษาและการพัฒนานิสิต 4) ดําเนินกิจการท่ีสําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดทําการประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นิสิตอยางเปนระบบเปนประจําโดยใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณและวิธีประเมินเ ชิงคุณภาพ       
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานกิจการนิสิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  กอปรกับ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดปฏิบัติตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี
กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกในการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบดวย 3 ดานไดแก  1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานดานการเสริมสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  
ซึ่งสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนด    
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
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ตัวบงชี้ที่   3.1 มีการจัดบริการแกนิสิต นักศึกษาและศิษยเกา มีประเด็นท่ีควรพิจารณา และแนวทาง
การพัฒนา ไดแก การประเมินคุณภาพของการใหบริการ  โดย 1) สถาบันจะตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบติดตามการจัดบริการของหนวยงานที่ใหบริการทุกป   2) ใหหนวยบริการทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอบริการที่ไดรับจากสถาบันทุกดานอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และ 
3) ใหหนวยบริการทุกหนวยจัดทําขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพของการ
ใหบริการทุกภาคเรียน  

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการบริการมาโดยตลอดตาม
พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546  ใหมีการ
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการและวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพือ่นําขอคิดเห็นมาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่องมีการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบกับผูบริหารระดับสูงมอบนโยบายและใหความสําคัญกับการ
ใหบริการแกนิสิตผูรับบริการ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของผูรับบริการ    
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนที่กลาววาการบริการประชาชน        
สูความเปนเลิศและการสรางความประทับใจใหกับประชาชน คือ กลยุทธการบริการ (Strategy) 
หรือวัตถุประสงคหลักเปนแนวทางในการปฏิบัติตองกําหนดไวเพื่อทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมาย
โดยมีความยืดหยุน มีความแมนยํา ตรงเปาหมายไดดี โดยหลักฐานของการสนองตอบความตองการ
ของประชาชนไดอยางจริงจัง  ระบบงาน (System) หรือกระบวนการอันตองเนนใหระบบการ
บริการประชาชนเปนเร่ืองเรียบงาย ประชาชนสบายใจเมื่อมาใชบริการ ไมยุ งยากซับซอน เขารับ
บริการไดอยางเปนกันเอง มีความคลองตัว ขาราชการ(Staff) ผูใหบริการในทุกระดับตองไดรับการ
สรรหาพัฒนาและปรับพฤติกรรม ตลอดจนวิธีการทํางานใหมีลักษณะเนนความสําคัญของ
ประชาชน นั่นคือ  มีจิตสํานึกตอการใหบริการท่ีดี การจะทําใหการบริการสัมฤทธิผลตองไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากขาราชการทุกฝาย โดยทําเปนแผนการพัฒนาการบริการขององคกรขึ้นได
ชัดเจน เชนเดียวกับงานวิจัยของสุกัญญา  ศิริสถิตย  ที่ศึกษาความต อ ง ก ารของนิสิ ตแล ะกา ร
ใหบ ริ ก า รนิสิ ต ข อ งมหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสารสนเทศ  สระแกว  พบวา 1) ความ
ตองการในการใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  2) การใหบริการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ
สระแกว โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) ความตองการในการใหบริการนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกวจําแนกตามสาขาวิชา  และเวลาเรียน โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามระดับการศึกษา 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 มีความคาดหวังในคุณภาพบริการท้ัง 5 ดาน ในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน 
ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริการ และดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  ซึ่งเม่ือจําแนกตามกลุมผูใช
พบวา ความคาดหวังในคุณภาพบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ไดแก  ดานความนาเช่ือถือของบริการ เมื่อจําแนกตามกลุมผูใชพบวา อาจารยไดรับบริการจริงใน
ระดับมาก ทั้ง 5 ดาน สวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีไดรับบริการจริง 2 ระดับ คือ 
ระดับมากและระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจของผูใชตอคุณภาพบริการโดยรวมพบวาอยูใน
ระดับมาก ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในความคาดหวังของผูใชทั้ง 3 กลุมพบวา
แตกตางกัน 4 ดาน และไมแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ สวนที่ไดรับบริการ
จริงพบวาแตกตางกันทั้ง 5 ดาน 

อยางไรก ็ด ี  คุณภาพการบริการคือ  ความพอใจของผู ร ับบริการเป นหลัก  ฉะนั ้น              
การบริการจะตองมุงใหผูรับบริการเกิดความพอใจ  การประเมินผลการใหบริการไมวาเราจะตอง
ใหบริการมากมายเพียงใดแตก็เปนเพียงดานปริมาณแตคุณภาพการบริการนั้นวัดไดดวยความ
พอใจของผูรับบริการ  ดังน้ันการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนหัวใจของการทํางาน         
ในทุกหนวยงาน 
 เ ม่ือพิจารณาเ รื ่อ ง  ค ุณภาพการบร ิก ารของกองก ิจการนิส ิต  (กําแพงแสน ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทั้ง 5 ดาน ผลการวิจัยพบวา     
 1.1 ดานลักษณะทางกายภาพ  อยู ในระดับมาก อาจเปนเพราะ กองก ิจการน ิส ิต 
(กําแพงแสน) ไดจัดสรรงบประมาณประจําปจากมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อปรับปรุง      
อาคารสถานท่ีของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ภูมิทัศนโดยรอบของอาคาร ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอพักนิสิต จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆใหพรอมสําหรับการใหบริการแกนิสิต 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิตตินันท  เดชะคุปต ที่ศึกษาองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับ
คุณภาพการบริการ พบวา ความพรอมในการใหบริการ (Readiness) มีความสัมพันธกับคุณภาพการ
บริการ หนวยงานบริการจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบดูแลใหบุคลากร สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ
เคร่ืองใชตาง ๆ มีความพรอมอยูตลอดเวลาเพื่อสามารถสนองบริการไดอยางทันใจ    
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 1.2 ดานความนาเช่ือถือของบริการอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ กองกิจการนิส ิต 
(กําแพงแสน) ใหความสําคัญกับการใหบริการนิสิตตามมาตรฐานระยะเวลาท่ีกําหนด คํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการใหบริการ มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน มีการพัฒนายุทธวิธีการบริการเพ่ือ
ใหบริการมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ  สอดคลองกับแนวคิดของ ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น ที่กลาววาสิ่งท่ี
ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับเมื่อใชบริการ ไดแก ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ และคําบอก
ตอเกี่ยวกับองคกร  มาตรฐานท่ีลูกคาตั้งไว การรับประกันคุณภาพที่ลูกคาจะไดรับประสบการณจาก
การใชบริการของลูกคาโดยเคยใชมากอนหรือมีการเปรียบเทียบกับคูแขงที่เปนธุรกิจแบบเดียวกัน 
 1.3 ดานการตอบสนองความตองการของผู รับบริการอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ        
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ใหความสําคัญกับการใหบริการโดยถูกตองสมบูรณครบถวน  
การบริการท่ีสามารถสนองความตองการของนิสิต การใหบริการของเจาหนาท่ี ความกระตือรือรน 
การแกไขปญหาตาง ๆ ของนิสิต  การเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็นจากการใชบริการ 
นอกจากน้ียังพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนของนิสิตในกรณีที่ เจ็บปวยฉุกเฉินเพื่อสามารถ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี  วงศมณฑา ที่กลาวถึงจุดสําคัญของ
การบริการ ไดแก ผูบริโภคมีความมั่นใจในบริการ ไดรับการตอบสนองตามความตองการ          
ผูใหบริการตองสามารถแกปญหาของผูบริโภคได  มีความไวตอความรูสึกของผูบริโภค มีความ
รวดเร็ว ทันทีทันใด วองไวกระฉับกระเฉง เล็งเห็นคุณคา ความสําคัญในเวลาของผูบริโภคเปนหลัก 
และตองมีการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
 1.4 ดานความไววางใจอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ  กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
ไดมีการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหตระหนักถึงพฤติกรรมการใหบริการแกนิสิตดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต  มีความสุภาพเปนมิตร หลักสูตรที่อบรม เชน การใหบริการดวย service mind      
ระบบการดูแลชวยเหลือนิสิต การปฐมพยาบาลแกนิสิต  การสงตอผูปวยในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ  
นอกจากน้ียังเนนใหบุคลากรทุกคนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนิสิตในดานการแตงกาย   
การวางตัว  เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ จิตตินันท  เดชะคุปต  ที่กลาวถึงองคประกอบ        
ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการวาความคาดหวังของผูใชบริการมักอยูที่การบริการท่ีรวดเร็ว
ทันใจ และการแสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ ความมีไมตรีจิตในการใหบริการ 
(Courtesy) รูจักคนหาความตองการของผูรับบริการและสรางบรรยากาศของการบริการที่อบอุน
เปนกันเองของผูใหบริการจะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึก ที่ดีและประทับใจตอบริการที่ดี   
 1.5 ดานการเขาถึงจิตใจอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)        
ใหความสําคัญกับระบบการบริการและการดูแลชวยเหลือนิสิต การติดตามหลังจากที่ใหบริการ      
ไปแลว  การใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา  ติดตามดูแลนิสิตอยางใกลชิดดวยความเอ้ืออาทร
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ในกรณีที่เจ็บปวยเขารับการบริการจากงานอนามัย  การติดตามกรณีศึกษาเม่ือนิสิตขอรับคําปรึกษา
จากงานแนะแนว    มีอาจารยที่ปรึกษาหอพักนิสิตประจําทุกตึกพักเพื่อสอดสองดูแลและใหคําปรึกษาแก
นิสิตในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตในหอพักมหาวิทยาลัย   ตลอดจนการเย่ียมบานนิสิตในกรณี
ที่ นิ สิ ตขอ รับบ ริการจากง านแนะแนวและทุนการศึ กษา  สอดคลอง กั บแนวคิ ดของ                         
ศุภรัชต โชติกญาณ ที่กลาวถึงคุณลักษณะของผูใหบริการถือเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางคุณภาพ
การบริการ ผูใหบริการที่ดีควรเปนบุคคลที่มีลักษณะที่เปนมิตร จริงใจ เอ้ือเฟอ เอ้ืออาทร ซื่อสัตย 
สะอาด โปรงใส รอบรู เชี่ยวชาญ ใหเกียรติผู อ่ืน สุภาพ กระฉับกระเฉง คลองแคลว เอาใจเขามาใส
ใจเรา ไมเลือกปฏิบัติ รับผิดชอบตอหนาท่ี พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบ ยุติธรรม  เสมอภาค      
คงเสนคงวา ไมทุจริต ไมใชอํานาจในทางท่ีผิด   
 2. จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก  3 ดาน 
โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความสัมพันธทางสังคม  ดานจิตใจ     
ดานรางกาย  และอยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไววา คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ คุณภาพชีวิต คือ การมีสภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตที่ดี
หรือการใชชีวิตอยางมีความสุขในระหวางการศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย      
โดยวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจของนิสิตท่ีเกิดจากการรับรูถึงสภาพทางดานรางกาย สภาพทางจิตใจ 
ความสัมพันธทางสังคม รวมไปถึงการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของนิสิต   
โดยผานการรับรูและประเมินดวยตนเอง  ดังน้ัน  การท่ีนิสิตประเมินตนเองดวยการตอบ
แบบสอบถามจึงเปนการรับรูหรือเขาใจของตนเองที่มีตอสถานภาพชีวิตของตนเองภายใตบริบท
ของระบบวัฒนธรรม  ค า นิยม  และสังคมท่ีนิสิตใชชี วิตอยู  สอดคลอ งกับแนวคิดของ                    
เฮนเดอรชอทท (Hendershott) กลาววา  การที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น บุคคลนั้นตองมี     
ความพึงพอใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสุขในการดําเนินชีวิต 
อันประกอบดวย ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที่อยูอาศัย ความสัมพันธกับเพื่อน และบริการที่ไดรับ  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต  คือ  การสงเสริมใหนิสิตมีสภาพความเปนอยูและ
การดํา เนินชีวิตที ่ดี  ใชชีว ิตอยางมีความสุขในระหวาง การศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและ        
นอกมหาวิทยาลัย โดยวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจของนิสิตท่ีเกิดจากการรับรู  ถึงสภาพทางดาน
รางกาย สภาพทางจิตใจ ความสัมพันธทางสังคม รวมไปถึงการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การดําเนินชีวิตของนิสิต โดยผานการรับรูและประเมินดวยตนเอง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ธวัชชัย  เกียรติกมลมาลย ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร พบวาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี    
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จําแนกระดับ
คุณภาพชีวิตเปนรายดาน 4 ดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ และสังคมของนิสิตอยู
ในระดับคอนขางสูง และระดับคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมของนิสิตอยูในระดับปานกลาง 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ อาณัติ  แพทยวงษ  ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารและนิสิตนักศึกษา 
โดยรวมท้ัง 5 ดาน  ไดแก ดานรางกาย  ดานสติปญญา ดานอารมณ ดานสังคม และดานจิตใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร อาจารยที่
ปรึกษาชมรมและนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มี ความเห็นวา 
มหาวิทยาลัยควรใหความสําค ัญในการพัฒนานิส ิตน ักศ ึกษา เ รื ่องค ุณธรรม  จริยธรรม 
กระบวนการคิด  วิเคราะห สังเคราะห ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การแตงกายของนิสิต
นักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ และการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ตามลําดับ แนวทางการพัฒนานิสิต
นักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก  แนวทางการพัฒนานิสิตดานรางกาย ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัด
กิจกรรมการออกกําลังกายที่หลากหลายและตอเนื่องเพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาได    
ออกกําลังกาย จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาวางของนิสิตนักศึกษาเพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดมี
โอกาสเขารวมใหมากท่ีสุด  รณรงคในเร่ืองกายแตงกายอยางจริงจัง  แนวทางการพัฒนานิสิต
นักศึกษาดานสังคมและสิ่งแวดลอม คือ ควรจัดใหนิสิตนักศึกษาไดพบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
หรือชนบทเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดพูดคุยกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยกัน
แกปญหา สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดเผยแพรความรูสูชุมชน จัดทําโครงการท่ีทําประโยชนเพื่อ
สังคม และท่ีสําคัญคือควรฝกใหนิสิตนักศึกษามีภาวการณเปนผูนํา ฝกการทํางานเปนทีม ฝกแสดง
ความคิดเห็นและกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล  แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ ควรจัด
โครงการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิตนักศึกษาทุกช้ันปอยางตอเนื่อง  กระตุนใหนิสิต
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมควรสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษามีความประพฤติและมีจิตใจท่ีดีงาม 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน        
ทั้ง 4 ดาน ผลการวิจัยพบวา  
 2.1 ดานรางกาย อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ นิสิตมีการรับรูถึงความสุขสบาย 
ความแข็งแรงของสุขภาพรางกาย  การดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติ ซึ่งการที่มนุษยจะมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีไดนั้นจะตองมีความเปนปกติของรางกายและสติปญญาเปนพื้นฐาน มีสุขภาพ
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อนามัยแข็งแรง  มีพละกําลัง ท่ีสามารถทํากิจการงาน ได ด ี งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต                 
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาตาง ๆ ของนิสิต ประกอบดวยชมรม
วอลเลยบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมเปตอง ฯลฯ และมหาวิทยาลัยยังไดจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสันทนาการอ่ืน ๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตดานรางกายแกนิสิต เชน สนามกีฬา         
สระวายนํ้า สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมสําหรับออกกําลังกาย  อาคารพลศึกษา (ฟตเนต) ตลอดจน
สถานพยาบาลเพื่อใหบริการทางการแพทยแกนิสิตทําใหนิสิตมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง รับรูถึง
ความสุขสบายและความเปนปกติในการดําเนินชีวิตประจําวัน  สอดคลองกับแนวคิดของ            
สัญญา สัญญาวิวัฒน ที่กลาวถึงลักษณะบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตไววา บุคคลนั้นมีสิ่งจําเปนพื้นฐาน 
แกความตองการของชีวิต ไดแกอาหาร ที่อยูอาศัย เสื้อผาสําหรับสวมใสอยางเหมาะสม การมี
สุขภาพแข็งแรง  กระปรี้ประเปรา  
 2.2 ดานจิตใจ อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ นิสิตมีการรับรูถึงสภาพจิตใจของ
ตนเอง ความรูสึกพึงพอใจในชีวิต มีความสมบูรณดานจิตใจและอารมณ หมายถึง การเปนผูมีจิตใจ    
ที่ดี มองโลกในแงดี การมีพื้นฐานดานจิตใจและอารมณที่ดี จะชวยใหบุคคลเกิดความสุข และความ
สงบในการดําเนินชีวิต  ซึ่งงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดสงเสริม
การจัดกิจกรรม ๆ ของนิสิต เชน ชมรมพุทธศาสน ชมรมคริสเตียน ชมรมนิสิตมุสลิม ฯลฯ เพื่อจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมจิตอาสา โครงการพัฒนาบุคลิกภาพดานตาง ๆ 
เชน ความเชื่อมั่นในตนเอง   การจัดการกับปญหาอยางสรางสรรค เทคนิคการคิดอยางสรางสรรค 
ตลอดจนกิจกรรมที่ชวยใหนิสิตสามารถปรับตัวดํารงชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข 
กอปรกับงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่ใหบริการสงเสริมการ
พัฒนานิสิต ใหบริการใหคําปรึกษา ทดสอบทางจิตวิทยา ใหแกนิสิตทุกคณะทุกช้ันป สอดคลองกับ
แนวคิดของ ณรงคศักดิ์ ตะละภัฎ  ที่กลาวถึงองคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตสําหรับบุคคล
ทั่วไปดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานจิตใจของตนเอง เชน การรับรู
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง การรับรูความม่ันใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด  ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของตน และการรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับ
อารมณตาง ๆ ของตนเองได เปนตน 
 2.3 ดานความสัมพันธทางสังคม  อยู ในระดับมาก อาจเปนเพราะ  นิสิตรับรูถึง
ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืน การวางตัว รวมไปถึงการรับรูในเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนตางเพศ ซึ่งกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) เปนหนวยงานที่พัฒนานิสิตใหมีความพรอม
ในการเรียนและการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เชน โครงการพี่สอนนอง
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ในหอพัก  โครงการพ่ีหองนองหอ สงเสริมกิจกรรมการอยูรวมกันในหอพักนิสิต กิจกรรมทํางาน
รวมกัน ตลอดจนกิจกรรมที่ชวยใหนิสิตสามารถปรับตัวอยูรวมกับเพื่อนนิสิตในหอพัก และ
ดํารงชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข  สอดคลองกับแนวคิดของ นิศารัตน ศิลปเดช             
ที่กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลที่ดี จะตองประกอบดวยปจจัยพื้นฐานดาน            
ความสมบูรณดานสังคม  การไดรับการยอมรับจากคนทั่วไปอันเนื่องมาจาก การมีมนุษยสัมพันธ
อันดี มีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับความสามารถ และความสําคัญของผูอื่น  ตลอดจน  
สิ่งอื่น ๆ ที่อยูรอบตัว  
 2.4 ดานสิ่งแวดลอมอยู ในระดับนอย  อาจเปนเพราะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       
วิทยาเขตกําแพงแสนมีพื้นที่กวา 7,800 ไร ซึ่งเปนอาณาบริเวณที่กวางขวาง อาจทําใหการจัดบริการ
ตาง ๆ เกี่ยวกับสวัสดิการและสิ่งแวดลอมยังไมทั่วถึง ดานการคมนาคมภายนอกบริเวณหนา
มหาวิทยาลัยดานถนนมาลัยแมนมักมีอุบัติเหตุอยู เปนประจํา  จํานวนนิสิตที่มีจํานวนมากแต
หอพักนิสิตภายในวิทยาเขตมีเพียง 26 ตึกพักซึ่งยังไมเพียงพอตอการรับนิสิตเขาพักในหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัย   สอดคลองกับสรุปผลโครงการเสวนาผูนําองคกรกิจกรรมนิสิตไดสรุปผลการ
รับฟงปญหาและขอรองเรียนตาง ๆ ของนิสิต  ดังน้ี 1) การเขาออกมหาวิทยาลัยในปจจุบันนั้นไมมี
ความปลอดภัย เนื่องจากไมมีการตรวจบัตรทําใหไมทราบวารถคันนั้นเปนของผูขับขี่จริงหรือไม 
ทําใหเกิดปญหาการลักขโมยรถมอเตอรไซต  ขาดความปลอดภัยในการคมนาคม บริเวณถนน
มาลัยแมนมักเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 2) ปญหานํ้าอุปโภคภายในหอพักของนิสิตไมเพียงพอ บางคร้ัง
น้ําประปาในหอพักไมไหล จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของนิสิตภายใน
มหาวิทยาลัยสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต เชนเดียวกับผลการวิจัยของ จินตนา กิ่งแกว 
ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
จันทบุร ี 6 ดาน  คือ สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานการบริหาร  
สภาพแวดลอมดานการใหบริการนักศึกษา  สภาพแวดลอมดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
สภาพแวดลอมดานสังคมในกลุ ม เพื ่อน  และสภาพแวดล อมดานอาคารสถานที ่  พบวา               
ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทุกดานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมแตละดานเรียงตามระดับคะแนนจากมากไปหานอย 
ดังน้ี สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  สภาพแวดลอมดานสังคมในกลุมเพ่ือน  สภาพแวดลอม
ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา  สภาพแวดลอมดานการบริหาร  สภาพแลดลอมดานอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดลอมดานการใหบริการแกนักศึกษา 
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 3. จากผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับ
คุณภาพชีวิตนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในภาพรวมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะกองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) เปนหนวยงาน
สังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนท่ีจัดต้ังขึ้นตามประกาศ สภามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิต ใหตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย ชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเปนบุคคลท่ีสมบูรณทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา 
สังคม อารมณและจิตใจ กอนที่จะจบเปนบัณฑิต กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประกอบดวย
หนวยงานภายใน 5 หนวยงาน ไดแก งานธุรการ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา งานหอพัก และงานอนามัย  ซึ่งแตละงานมีภารกิจหลักตามมาตรฐานกิจการนิสิต
และสวัสดิการที่กลาววา งานกิจการนิสิตซึ่งเปนงานสวนหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษามีความเก่ียวของ
โดยตรงทั้งทางดานปจจัยที่จําเปนและดานกระบวนการในการผลิตบัณฑิต ในดานปจจัยที่จําเปน
ในการผลิตบัณฑิตน้ัน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  เปนหนวยงานที่ชวยใหนิสิตนักศึกษาซึ่ง
เปนวัตถุดิบหรือปจจัยในการผลิตบัณฑิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน โดยจัดบริการตาง ๆ 
เพื่อชวยแกปญหาหรือลดปญหาของนิสิตนักศึกษาในดานกระบวนการในการผลิตบัณฑิต เปน
สวนหน่ึงในการผลิตบัณฑิตเพราะเปนหนวยงานท่ีชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
โดยการจัดฝกอบรมนิสิตนักศึกษา การใหคําปรึกษา การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูภายนอกช้ันเรียนโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมของสถาบัน  
อุดมศึกษาใหเอ้ือตอการศึกษาและการพัฒนานิสิต  จึงทําใหคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในภาพรวม  
มีความสัมพันธกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา   
 3.1 คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ดานความไววางใจ 
สัมพ ันธ ก ับค ุณภาพช ีว ิตของนิส ิตมหาว ิทยาล ัย เกษตรศาสตร  ว ิทยา เขตกําแพงแสน            
ดานรางกาย อาจเปนเพราะคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ดานความ
ไววางใจ คือ การมีความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยนของผูใหบริการ การใหบริการดวย
ความซื่อสัตย และการสรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ ไดแก ผูใหบริการ มีความรูที่จะตอบ
ปญหาได  ผูใหบริการสามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตาง ๆ  ผูใหบริการมีพฤติกรรมที่
สรางใหเกิดความม่ันใจในการบริการ สวนคุณภาพชีวิตของนิสิตดานรางกายคือ การรับรูสภาพ
ความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย  การรับรูถึงความสุขสบาย  ไมมีความเจ็บปวยรวมถึง
ความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวยทางรางกายได การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การนอนหลับพักผอน ความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น ความสามารถในการ
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ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดังนั้น เมื่อนิสิตไววางใจในบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
แลวการที่นิสิตจะเชื่อถือและปฏิบัติตามคําแนะนําตาง ๆ ที่กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   
ไดเสนอแนะไปนั้นก็ยอมจะเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงทําใหสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิต
ดานรางกาย  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโยลันดา นิกกี้ (Yolanda Nikki) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางบานโรงเรียนและสังคมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุน พบวา การท่ี
วัยรุนอยูในการดูแลที่ดีของทางบาน โรงเรียน และมีสังคมท่ีดีจะเปนสิ่งท่ีชวยพัฒนาใหคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น อีกท้ังควรมีการดูแลเกี่ยวกับการอยูรวมในสังคม การเอาใจใสที่ดีของผูปกครองและ
สถานศึกษาจะเปนปจจัยหลักในการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของวัยรุนดีขึ้น และสามารถนําไปชวย
ในการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวของใหดีขึ้นตอไปในอนาคต 
 3.2 คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ดานการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ดานรางกาย อาจเปนเพราะ การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ไดแก 
เจาหนาที่มีความกระตือรือรนเมื่อนิสิตมาติดตอขอรับบริการ  เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาการ
ใหบริการไดทันที  เจาหนาที ่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการ เจาหนาท่ี
ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว   มีบริการสําหรับนิสิตในกรณีฉุกเฉิน เชน  รถพยาบาล 
กุญแจสํารองหอพัก  และคุณภาพชีวิตของนิสิต ดานรางกาย ไดแก นิสิตพึงพอใจตอรูปรางของ
ตนเอง นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง นิสิตพักผอนอยางเพียงพอ  นิสิตออกกําลังกายเปน
ประจําและสมํ่าเสมอ  นิสิตมีสมรรถภาพรางกายที่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนปกติสุข  
นิสิตจัดการกับความเจ็บปวยของรางกายไดอยางถูกตอง  เมื ่อการบริการของกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตผูใชบริการได อาทิเชน งานอนามัยที่เปน
หนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพแกนิสิต ตลอดจนเปดใหบริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
จัดใหบริการในดานตาง ๆ ไดแก การตรวจรักษาโรคทั่วไปและอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยพยาบาล
วิชาชีพ และมีแพทยจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษามาใหบริการ การบริการทันตกรรม การ
ใหบริการเภสัชกรรมจายตามใบสั่งยา  ใหบริการยืมกระเปายาสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ และมี
บริการยาสามัญประจําหอพักนิสิต  บริการดังกลาวจึงทําใหนิสิตรับรูวาตนเองสามารถจัดการกับ
ความเจ็บปวยของรางกายตนเองไดอย างถ ูกตอง  มีสมรรถภาพรางกายที ่สามารถดําเน ิน
ชีวิตประจําวันไดเปนปกติสุข และนอกจากน้ียังมีบริการของหอพักนิสิตที่มีสภาพแวดลอมอาณา
บริเวณและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตในลักษณะท่ีจะใหหอพักนิสิตเปนศูนยศึกษา      
และอาศัย (Living and Learning Center) เพื่อใหเปนท้ังท่ีพักอาศัยและสถานท่ีศึกษาเรียนรูในหอพัก 
จัดใหมีหองอานหนังสือ หองคอมพิวเตอร  หองดูโทรทัศนในระบบเคเบิ้ลทีวี พื้นที่ออกกําลังกาย 
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จัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ฯลฯ บริการดังกลาวจึงทําใหนิสิตรับรูวาตนเองพักผอนอยางเพียงพอ
และออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอ ตลอดจนนิสิตพึงพอใจตอรูปรางของตนเอง และนิสิต
พึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง  สอดคลองกับงานวิจัยของ วิสัญ อางเฮา ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิต
ที่อยูหอพักในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวา คาคะแนนคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีอยูหอพัก ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยรวมอยูในระดับสูง และเม่ือแยกแตละดาน พบวา คุณภาพชีวิตดาน
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น และคุณภาพชีวิตดานหอพัก มีคาคะแนนอยูในระดับสูง สวนคุณภาพ
ชีวิตดานสังคม /กิจกรรม และดานการเรียน มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ  ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต ไดแก ดานการเรียน การดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี
หอพัก การบริการพยาบาลของหอพักเมื่อเจ็บปวย คาหอพักตอภาคการศึกษา สภาพแวดลอมของ
หองพักดาน แสงสวาง สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิตหอพักโดยรวม คือ การดูแล
เอาใจใสของเจาหนาที่หอพัก    

 3.3 ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)    
ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานความไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจ กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนในภาพรวม ไมมีความสัมพันธกัน และ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต  (กําแพงแสน)ในภาพรวม กับ
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในดานสิ่งแวดลอม      
ไมมีความสัมพันธกันนั้น อาจเนื่องมาจาก ผูตอบแบบสอบถามมีคุณลักษณะที่หลากหลาย        
โดยผูวิจัยไดสอบถามไปยังนิสิตทั้งเพศชายและเพศหญิง นิสิตทุกคณะ และนิสิตทุกชั้นป     
ซึ่งยอมมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน  เรียบทวี      
ที่ศึกษาองคประกอบที่มี อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปที่
1,2,3 และ4 จํานวน 429 คน  พบวา 1) องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 องคประกอบ ไดแก เพศหญิง การใชเวลาวางในการเรียน ลักษณะ         
มุงอนาคตทางการเรียนสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
เพื ่อน 2) องคประกอบที่ไมม ีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ        
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร มี 12 องคประกอบ ไดแก ชั้นปที่กําลัง
ศึกษาอยู : ชั้นปที่1 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่2 ชั้นปที่กําลังศึกษาอยู : ชั้นปที่3 ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน คาใชจายตอเดือน ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง : รายรับ
รวมกันบิดามารดาแยกกันอยู และบิดามารดา  ถึงแกกรรม  เชนเดียวกับ แสงอรุณ พจนพัฒนพล 
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ  กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่
กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและชั้นปที่  2  ปการศึกษา 2545 ของคณะ
ไฟฟา เทคโนโลยีการผลิต คณะเครื่องกล และคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 360 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี1) ปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต จํานวน 6 ปจจัย ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
ผูปกครอง การใชเวลาเรียน ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน  บรรยากาศในการเรียนการสอน 
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   2) ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก 
เพศชาย เพศหญิง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 คณะไฟฟา คณะเคร่ืองกล คณะบริหารธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คาใชจายตอ
เดือนตํ่า คาใชจายตอเดือนปานกลาง คาใชจายตอเดือนสูง ผูปกครองอาชีพรับราชการ ผูปกครอง
อาชีพคาขาย ผูปกครองอาชีพรับจาง ผูปกครองอาชีพเกษตรกรรม  ผูปกครองอาชีพธุรกิจสวนตัว 
ผูปกครองอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูปกครองสถานภาพคู และผูปกครองสถานภาพหมาย  
 
ขอเสนอแนะ 

 จากขอคนพบการวิจัย การอภิปรายผล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ัวไปและขอเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยครั้งตอไป 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จึงควรดําเนินการ ดังนี้   
 ดานผูบ ริหารตอง เปนผูที่มี ค ว าม รู ค ว ามสามารถในการบร ิห าร งานและมี
ประสบการณในดานงานกิจการนิสิตและตองจัดกระบวนการบริหารภายในฝายใหมีประสิทธิภาพ  
เชน การวางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การดําเนินงาน การสั่งการ การรายงาน 
การประสานงานและการงบประมาณ  สําหรับผูบริหารระดับฝายหรือระดับงานตองเปนผูที่ทํางาน
ประจําเต็มเวลา เปนผูมีความรู มีประสบการณในงานท่ีรับผิดชอบและมีความสามารถในการ
บริหารงาน  
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 ดานบุคลากรในหนวยงานทุกฝายตองมีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรตองมี
ความรูและสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานวิชาชีพ เชน แพทย 
ทันตแพทย พยาบาล นักวิชาการศึกษา นักแนะแนว ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรภายนอกฝายกิจการนิสิตท่ีมาชวยทํางานใหฝายกิจการนิสิต เชน 
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต อาจารยที่ปรึกษาหอพักนั้นตองจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการให
อาจารยที่ปรึกษามีความรูและทักษะในการทํางานและสามารถชวยเหลือนิส ิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนฝกอบรมใหแกบุคลากรของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการในหัวขอตาง ๆ อาทิเชน  ทักษะการใหบริการ บุคลิกภาพของผูใหบริการ 
ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรเนนการบริการเพ่ือเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ   
 ดานสภาพท่ีตั้งของอาคารกองกิจการนิสิต ตองปรับปรุงภูมิทัศน ใหสวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการใหมีเพียงพอและพรอมใชงาน  
และทันสมัย ตรวจสอบความถูกตองของการจัดบริการตาง ๆ ครบถวนตามที่แจงไว  มีการ
กําหนดขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจนเปนไปตามระยะเวลาท่ีแจงไว    
 2. เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต  พัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี           
พึงประสงคตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงาน
ภายในที่เกี่ยวของจึงจําเปนอยางเรงดวนที่ตองพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและการอยูอาศัยของนิสิต เชน ปรับปรุงหอพักนิสิตใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะแกการ        
อยูอาศัย   จัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหรองรับการขยายตัวของนิสิตที่เพิ่มข้ึน การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการอยูอาศัย พักผอนหยอนใจ และทํากิจกรรมตาง ๆ 
ของนิสิตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังกลาวขางตน เพื่อประโยชนในการศึกษา
คนควาขอมูลของผูบริการ นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) วาสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนหรือไม 
 2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ในทรรศนะ
ของบคุลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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 3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
 4. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

121 

รายการอางอิง 

 

ภาษาไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลมท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ครุศาสตร, 2541. 

กิ่งแกว ปาจรีย. “คุณภาพชีวิต.” สารศิริราช (มีนาคม 2540) : 11-16. 
เกษร มาลา. “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการในงานกิจการนักศึกษาของสถาบัน

การบินพลเรือน .” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2550. 

จิตตินันท เดชะคุปต และคณะ. จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช,  2544. 

จินตนา บุญบงการ. การสรางจิตสํานึกการใหบริการประชาชนภาครัฐ. กรุงเทพฯ : บริษัท อาทิตย
โพรดักส กรุป จํากัด, 2545. 

ณรงคศักด์ิ ตะละภัฎ. การพัฒนาคุณภาพชีวิต. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2529. 

ทบวงมหาวิทยาลัย. มาตรฐานกิจการนักศึกษา. กรุงเทพฯ: ที.พี.พร้ินท จํากัด,  2541. 
ไทยประกันชีวิต จํากัด. การบริหารสูความเปนเลิศ. ม.ป.ท., 2539. 
ธวัชชัย เกียรติกมลมาลย. “คุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร, 2552. 

นพรัตน  เรียบทวี. “องคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร.”  สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ, 2548. 

นรเศรษฐ  พิทยาภรณ. “ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2551. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

122 

นฤตย  นิ่มสมบุญ. “การประเมินคุณภาพบริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

นฤมล พฤกษศิลป. “การประเมินคุณภาพบริการหองสมุดในสาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษและสารนิเทศ
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

นิศารัตน ศิลปเดช. ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ, 2540. 

ประไพ  กลมเกลี้ยง. “คุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551. 

ปยพรรณ กลั่นกลิ่น. “คุณภาพบริการ” วารสารวิทยาการจัดการ 1 (2544): 58-66. 

ผาสุก มุทธเมธา. คติชาวบานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : ตนออ, 2540. 

พวงรัตน เกสรแพทย. การวางแผนกลยุทธสําหรับนักศึกษา. กรุงเทพฯ : สุรีริยาสาสน, 2543. 

พิรุณ รัตนวนิช.คุณภาพบริการดานสาธารณสุขสําหรับพยาบาล. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาล , ม.ป.ป.            
พิสมัย ปโชติการ. การบริการสวนหนาของโรงแรม. กรุงเทพฯ: บริษัท เอชเอ็นกรุป จํากัด, 2538. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน). สรุปจํานวน
นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนประจําปการศึกษา 2555. ม.ป.ท., 2555. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เกษตรศาสตรในหวงมิถุนายน–ธันวาคม พ.ศ.2545 เพ่ือ 60 ปม.ก. พ.ศ.
2546 ของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,2545. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. “รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาบุคลากรกองกิจการนิสิต 4 
วิทยาเขต ประจําป 2552.”  2551. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. “คูมือนิสิตใหม ปการศึกษา 2551.”  2551. 
                   .คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552. นครปฐม : กิตติวรรณการพิมพ, 2552. 
                   .บทสรุปผูบริหารการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ประจําป

การศึกษา 2551.  ม.ป.ท., 2551. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. สภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต. “รายงานสรุปผล

โครงการเสวนาผูนําองคกรกิจกรรมนิสิต.”  2553. 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย. การบริการและการจัดการ. ม.ป.ท., 2542. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

123 

ลีลศร มวงศรี. “การศึกษาปจจัยบางประการท่ีสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล.” วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546. 

ฤดี กรุดทอง. ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาสังคมวิทยาคณะ
มนุษยศาสตร สถาบัณราชภัฏสวนดุสิต, 2540. 

วิชุดา  จําเนียรพันธุ. “ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏจันทร
เกษม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต, 2548. 

วิภูสนา สาคริตชานันท. “การศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการ
แนะแนว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 

วิสัญ  อางเฮา. “คุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีอยูหอพักในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.”  วิทยานิพนธปริญญา-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. 

ศุภรัชต โชติกญาณ. การพัฒนาระบบการบริการประชาชน. นนทบุรี: บริษัท อาทิตยโพรดักส กรุป
จํากัด, 2545. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน. การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ.  นนทบุรี:สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน, 2545. 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.). อนุกรมระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน. ม.ป.ท., 2547. 

สมชัย วงษนายะ. คุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติของสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร. กําแพงเพชร:

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, 2547. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย.  กรุงเทพฯ: ไทยสัมพันธ, 2541. 

สมิต สัชฌุกร. การตอนรับและบริการท่ีเปนเลิศ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสายธาร, 

2543. 

สุพรรณี ไชยอําพร,สนิท สมัครการ. การวิเคราะหทางสังคมเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ : โครงการ
สงเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2543. 

สุภาพ  ฉัตราภรณและคณะ. รายงานการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยท่ี
ทํางานระหวางเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

124 

สุริยา  เสถียรกิจอําไพ. “กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.” เอกสารในการสัมมนา
เร่ืองกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก 
เสนอที่รอยัล  ริเวอรแคว กาญจนบุรี, 2552. 

สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล. เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด 
และ 26ตัวชี้วัด.  เชียงใหม: โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2550. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. คุณภาพชีวิตคนไทยป2550. กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ แหงชาติ, 2550. 
สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. แนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา:

รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช  จํากัด, 2543. 

สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา.  สํานักงานการอุดมศึกษา. ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย. ม.ป.ท., 
2552. 

สําเนา ขจรศิลป. มิติใหมของกิจการนักศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2542. 

เสรี วงศมณฑา. กลยุทธการตลาด : การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลม และไซแซ็กซ, 
2542. 

แสงอรุณ พจนพัฒนพล. “ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร.”  สารนิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ, 2545. 

อเนก สุวรรณบัณฑิต. จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: อดุลพัฒนกิจ, 2550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

125 

ภาษาตางประเทศ 

Barr, M. J., Keating, L. A., and Associates. Developing effective student services programs : 

Systematic approaches for practitioners. San Francisco, CA : Jossey Bass Inc., 

Publishers, 1985. 

Best John W., Research in Education. New Jersey : Prentice – Hall Inc, 1978. 

Birdie, R. F.  “Student personnel work : Definition and redefinition.”  Journal of College Student 

Personnel 7 (1966) : 131-136. 

Campbll, A. “Subjective Measures of Well-being.”  American Psychologist 31, 2 (May 1976) : 

117-124. 

Clotheir, R.C. “College personnel principles and functions.”  The Personnel Journal 10 (1931): 

9-17. 

Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing.  4th ed. New York : Harper, 1984. 

Daniel, Katz and Robert L. Kahn. The Social Psychology of Organizations. New York : John 

Wiley and Sons, Inc.,1990. 

Ferrans, C E and M J Powers. “Psychometric Assessment of the Quality of the Life Imdex.” 

Research in Nursing and Health 15 (1992): 29 – 38. 

Good, C. V. (Ed.). Dictionary of education. New York : McGraw-Hall Book Company, 1983. 

Handershott, Anne B., Sheila P. Wright and Deborah Henderson. “Quality of  Life Correlates For 

University Student.” Nation Association of Student Personnel Administrator Journal  

30, 1 (1992): 11-19.   

Herron, O. R. New dimensions in student personnel administration.  Scranton : International 

Textbook., 1970. 

Hopke, W.E. Dictionary of  personnel and guidance terms. Chicago: J. G. Ferguson , 1968. 

Miller, T. K., and Winston, Jr. R. B. Administration and leadership in student affairs : 

Actualizing student development in higher education. Muncie, IN : Accelerated 

Development Inc, 1991. 

Miller, Theodore K. and Judith S. Prince. The Future of Student Affairs. San Francisco : Jossey-

Bass Publishers, 1976. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

126 

Padilla, G.V.  and others. “Quality of Life as A cencer Nursing Outcomes Variable.” Advances in  

Nursing Science. 8, 1 (June 1985) : 45-60. 

Parasuraman, A, Zeithamal, V.A. and Berry,  L.L. A Conceptual Model Service Quality and Its 

Implications for Future Research.” Journal of Marketing 2007, 8 (1985) : 41-50. 

Paul Rodney, Guinane. “Tnternational Student Adaptation and Quality of Life as a Function of  

Time in Residence.” Dissertion Abstracts International 65, 11 (May 2005): 4115-B. 

Robert, V. Krejcie  and  Parley W. Morgan. Statistics : An  Introductory  Analysis.  New York : 

Harper & Rows Publisher, 1973. 

Snoj, Boris, and Zdenka Petemanec. “Let Users Judge the Quality of Faculty Library Service” 

New Library World 102,9 (2001) : 314-321 

Spitzer, W. and others. “Measuring the Quality of Life of Cancer Patientd A Concise Quality of 

Life – Index for Use by Physican.” Journal of Chronic Disease 34, 2(May 1981): 

585-597. 

UNESCO. Quality of Life : An Orientation to Population Education. New York : UNESCO, 

1981. 

Yariani, Barreant. “Predictors of Quality of Life in Two Different Cultures : A Review of the 

Theory of Individualism-Collectivism.” Dissertation Abstracts International 63, 11 

(May 2003): 5565-B. 

Yolanda Nikki, Simpson. “Home, School, and Community Factors as Predictors of Quality of 

Life of Children and Youth with Disabilities.” Dissertation Abstracts International 

65, 12(June 2005): 6675-B. 

Zeithamal, Valarie.A., A. Parasuraman, and Leonarl L. Berry. Delivering Service Quality : 

Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York : Free Press, 1990.  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
เร่ือง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล  
 ตําแหนง      ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต  กีฬา และศิลปวัฒนธรรม  

 วิทยาเขตกําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 วฒุิการศึกษา  ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต มวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
2. นายอุกฤษฏ  มนูจันทรัถ  
 ตําแหนง  ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (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 
เร่ือง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม  

ขอมูลสําหรับการวิจัย เร่ือง คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบคุณภาพ
การบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 2) เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน  และ 3) เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา เขต
กําแพงแสน 

3. การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานหรือ
องคกรทานประการใด และคําตอบท่ีไดจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอทานชวยใหการดําเนินการ
บริหารงานของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ดังน้ัน ขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของทานชวยใหการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีบรรลุผลและ
เกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป 

4. เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ  ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี มา ณ โอกาสน้ี 
 

นางสาวอมรพิมล พิทักษ 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้แลวกาเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรง

กับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
 

1. เพศ 
                   ชาย                        หญิง 

2. คณะ 
                   คณะเกษตร  กําแพงแสน 
                   คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
                   ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
                   วิทยาศาสตรการกีฬา 
                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
                   สัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 

3. ชั้นป 
                   ชั้นปที่ 1           
                   ชั้นปที่ 2 
                   ชั้นปที่ 3        
                   ชั้นปที่ 4 
                  ชั้นปที่ 5     
                   ชั้นปที่ 6 
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ตอนท่ี 2 คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้แลวกาเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงตามความ

คิดเห็นของทาน 
5 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับมาก   
3 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับนอย   
1 หมายถึง  คุณภาพการบริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) อยูในระดับนอยที่สุด  

 
 
ขอท่ี 

 
คําถาม 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานลักษณะทางกายภาพ       
1 สถานท่ีตั้งของอาคารกองกิจการนิสิต 

(กําแพงแสน) มีความเหมาะสมกับการ       
มาติดตอขอรับบริการ 

      

2 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ 
เชน ที่นั่งรอ กระดาษ ปากกา  
มีเพียงพอและพรอมใชงาน 

      

3 เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัย       
4 อาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  

มีความสะอาดและปลอดภัย 
      

5 เจาหนาท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ       
ดานความนาเชื่อถือของบริการ       

6 นิสิตใหความเชื่อถือในการบริการ 
ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

      

7 บริการที่นิสิตไดรับมีความถูกตอง       
8 บริการที่นิสิตไดรับเปนไปตามระยะเวลา     

ที่แจงไว 
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ขอท่ี 

 
คําถาม 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

9 กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)จัดบริการ
ประเภทตาง ๆ ครบถวนตามท่ีแจงไว 

      

10 มีการกําหนดข้ันตอนการใหบริการ 
อยางชัดเจน 

      

ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ       
11 เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน 

เมื่อนิสิตมาติดตอขอรับบริการ 
      

12 เจาหนาท่ีสามารถแกไขปญหาในการ
ใหบริการไดทันที 

      

13 เจาหนาท่ีเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
ตอการใหบริการ 

      

14 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว       
15 มีบริการสําหรับนิสิตในกรณีฉุกเฉิน เชน 

รถพยาบาล กุญแจสํารองหอพัก 
      

ดานความไววางใจ       
16 เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริต       
17 เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความสุภาพ 

และเปนมิตร 
      

18 เจาหนาท่ีแสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี
แกนิสิต 

      

19 เจาหนาท่ีแสดงออกถึงความรู 
และประสบการณในการใหบริการ 

      

20 นิสิตใหความไววางใจในการบริการ 
ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
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ขอท่ี 

 
คําถาม 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการเขาถึงจิตใจ       
21 เจาหนาท่ีสนใจติดตามสอบถามนิสิต

หลังจากท่ีใหบริการไปแลว 
      

22 เจาหนาท่ีใหบริการแบบเอาใจเขามาใสใจเรา       
23 เจาหนาท่ีใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ       
24 เมื่อนิสิตมีความกังวลใจ เจาหนาท่ีใหความ

ชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ 
      

25 เจาหนาท่ีใหบริการแกนิสิตจนเสร็จสิ้น 
แมจะหมดเวลาแลวก็ตาม 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145 

ตอนท่ี 3 คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้แลวกาเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงตามความ

คิดเห็นของทาน 
 

 5  หมายถึง   คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
ระดับมากท่ีสุด   
 4  หมายถึง   คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
ระดับมาก   
 3  หมายถึง   คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
ระดับปานกลาง  
 2  หมายถึง   คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
ระดับนอย   
 1  หมายถึง   คุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยูใน
ระดับนอยที่สุด  
 
 
 
ขอท่ี 

 
คําถาม 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานรางกาย       
1 นิสิตพึงพอใจตอรูปรางของตนเอง       
2 นิสิตพึงพอใจตอสุขภาพของตนเอง       
3 นิสิตพักผอนอยางเพียงพอ       
4 นิสิตออกกําลังกายเปนประจําและสมํ่าเสมอ       
5 นิสิตมีสมรรถภาพรางกายท่ีสามารถดําเนิน

ชีวิตประจําวันไดเปนปกติสุข 
      

6 นิสิตจัดการกับความเจ็บปวยของรางกายได
อยางถูกตอง 
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ขอท่ี 

 
คําถาม 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานจิตใจ       
7 นิสิตพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง       
8 นิสิตรับรูวาตนเองมีคุณคาและมีความหมาย       
9 นิสิตมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง       

และชีวิต 
      

10 นิสิตจัดการกับความกังวลและความเครียด
ของตนเองไดอยางถูกตอง 

      

11 นิสิตมีความสุขกับการเรียน       
12 นิสิตมีความสุขขณะดําเนินชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 
      

ดานความสัมพันธทางสังคม       
13 นิสิตเปนท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ ในกลุม       
14 นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อเห็นบุคคลอ่ืน

ลําบาก 
      

15 เมื่อไดรับความลําบากนิสิตยอมรับความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน 

      

16 นิสิตรับรูและเขาใจความสัมพันธระหวาง
บุคคลในรูปแบบตาง ๆ 

      

17 นิสิตสามารถทํางานรวมกับเพื่อนทุกคนได       
18 นิสิตสามารถวางตัวกับเพื่อนตางเพศ 

ไดอยางเหมาะสม 
      

ดานส่ิงแวดลอม       
19 หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอม

เหมาะแกการอยูอาศัย 
      

20 การคมนาคมมีสะดวกและปลอดภัย       
21 มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี       



 147 

 
ขอท่ี 

 
คําถาม 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

22 นิสิตไดรับขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน       
23 นิสิตพึงพอใจตอบรรยากาศในมหาวิทยาลัย       
24 นิสิตพึงพอใจตอสาธารณูปโภคพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัย (เชน นํ้า ไฟฟา โทรศัพท
สาธารณะ ฯลฯ) 

      

25 นิสิตพึงพอใจตอสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
และทํากิจกรรมสันทนาการในมหาวิทยาลัย 
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