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บทคัดย่อ

		 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน
ออก วิทยาเขตบางพระ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ที่มีต่อการให้บริการจากหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกต่อการเรียน การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การแนะแนวและพัฒนาวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีส่ ง่ ผลต่อการ
ด�ำรงชีวิต เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 908 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย 437 ตัวอย่างและเป็นผู้หญิง 471 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดจากการ
ให้บริการในเรือ่ งช่องทางการสือ่ สารส�ำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้กบั นักศึกษา มีคา่ เท่ากับเรือ่ งมหาวิทยาลัย
มีการให้บริการงานแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนให้กับนักศึกษาอย่างสม�่ำเสมอคิดเป็นค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 3.18 (ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง) และเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจต�่ำที่สุดคือเรื่องหอพักของมหาวิทยาลัยมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั นักศึกษาเพียงพอ คิดเป็นค่าความพึงพอใจเฉลีย่ 2.15 (ระดับความพึงพอใจน้อย) และข้อเสนอทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถาม
เสนอให้กบั มหาวิทยาลัยคือการพัฒนาหอพักของมหาวิทยาลัยให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกต่อการใช้ชวี ติ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ เช่น การรักษาความปลอดภัย ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และมหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

Abstract

The study had the purposes to examine the satisfaction and suggestion on the educational
service from Rajamangala University of Technology Tawan-Ok students. The educational service
consisted of the recreational for the studying, the information service, the suggestion for the education,
the vocational guidance, and the physical environment. The data collection was rating-scale
questionnaire which was used with the 908 samples. The result showed that 437 male and 471 female
felt satisfied the communication channel of information service and the suggestion for the education
at 3.18 level. The lowest satisfaction was the insufficient service of the university dormitory at 2.15
level. The suggestion from the samples was to develop the service of university dormitory to be
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efficiency place such as the security and internet service. Moreover, the university should develop
internet system to be used all the time and all the places in the university.

1. บทน�ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok) ก่อตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ภารกิจหลักของสถานศึกษาคือ
การจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาที่
ครบครัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับตลาดแรงงานของประเทศ ภายใต้ปรัชญา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พัฒนาคน พัฒนาชาติ” การพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงเป็นหน้าที่หลักที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความ
ส�ำคัญเสมอมา ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงมีการพัฒนาอยู่อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากที่กล่าว
มาแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวช่วยให้เกิดความส�ำเร็จดังกล่าวก็คือการที่มหาวิทยาลัยพยายามสร้างสภาพแวดล้อม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และการให้บริการที่ดีที่เพื่อสนับสนุนให้กับนักศึกษาส�ำหรับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่ดี และตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาชีพของนักศึกษาให้ได้มากที่สุดเสมอมาตามที่ได้ระบุ
ไว้ในหลักการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี 2556
ถ้ากล่าวถึงการให้บริการและการมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่เหมาะสมนั้น จะท�ำให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ เช่น ห้องสมุดที่มีคุณภาพ ห้องแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพ หรือห้องปฏิบัติ
การทางคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ส�ำคัญภายในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยยกระดับให้
กับการเรียนรู้ และการใช้ชวี ติ ได้อย่างมีคณ
ุ ค่า ในระดับประเทศก็ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและสภาพ
แวดล้อมในการเรียนที่ดี พิจารณาได้จากการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการก�ำหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ไว้ในการประกันคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ. 2556 ว่าสถานศึกษาควรจัดบริการในเรื่องการบริการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน เช่น สือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ นื่ ๆ การบริการด้านงานทะเบียน
การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น รวมถึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ
ของนักศึกษา เช่น สิง่ แวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย บริการอนามัย การจัดจ�ำหน่าย
อาหาร เป็นต้น เพือ่ สนับสนุนให้กบั นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าจะให้ผา่ นการประเมินคุณภาพ
ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องด�ำเนินการให้ครบตามที่ได้ระบุไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมในการศึกษาจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่แต่ละมหาวิทยาลัยต้องสร้างและพยายามพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้วิจัยเองก็ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของเรือ่ งนีเ้ ช่นกัน จึงมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการจัดบริการด้านต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีไว้ให้บริการกับนักศึกษา ณ
ปัจจุบัน ร่วมกับการพิจารณาตามหลักการที่ สกอ. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาปี พ.ศ. 2556 เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะทราบถึงผลของการให้บริการ ปัญหา และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
ทีเ่ ข้ารับบริการ พร้อมกับน�ำผลทีไ่ ด้นน้ั ไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการ
ของนักศึกษาทั้งในแง่ของการเรียนรู้ทางวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ตลอดจนน�ำผลการศึกษานี้ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างมาตรฐานตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี 2556 ต่อไป
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1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ที่มีต่อการให้บริการจากหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการเรียน การให้ข้อมูลข่าวสาร
การแนะแนวและพัฒนาวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิต
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการให้บริการจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

1.2 การส�ำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง

้วิจัยได้ดนและทฤษฎี
�ำทฤษฎีแเละแนวคิ
ด รวมทั
งานวิจณัยภาพการให
ที่เกี่ยวข้อบงมาเป็
-ผูแนวคิ
กี่ยวกับการบริ
การ้งและคุ
ริการนแนวทางเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ดังนี้
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ และคุณภาพการให้บริการ
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังเชน งานวิจัยของชงโค แซตั้งและคณะ (2557) เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดงานบริการ
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น งานวิจัยของ ชงโค แซ่ตั้งและคณะ (2557) เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดงาน
วิชาการของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกป 2557 ผลการวิ จัยพบวา ความสนใจที่จะใชบ ริการจาก
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปี 2557 ผลการวิจัยพบว่า ความสนใจที่จะใช้บริการจาก
มหาวิทยาลัยทางดานงานวิจัยมีมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการศึกษาตอ ดานบริการวิชาการและดานคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทางด้านงานวิจัยมีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านบริการวิชาการและด้านคลินิกเทคโนโลยี
ตามลําดับ
ตามล�ำดับ

2. วิธีการศึกษา

2. วิธีการศึกษา

2.12.1ประชากร
กลุมกลุตัว่มอย
ง และวิ
ธีการสุ
ตัวอย
ประชากร
ตัวาอย่
าง และวิ
ธีกมารสุ
่มตัาวงอย่าง

กลุกลุ
มประชากรในการศึ
กษาวิ
จัยครัจัย้งนีครั้ได้งแนีก้ได้กลุ
กศึ่มกนัษาระดั
บปริญญาตรี
ั้นปที่ 2,ชั้น3ปีและ
กษาอยู4ในป
พ.ศ. 2556
่มประชากรในการศึ
กษาวิ
แก่มนักลุ
กศึกษาระดั
บปริญชญาตรี
ที่ 2,4 3ศึและ
ศึกษาอยู
่ในปี
จาก
ทุ
ก
คณะและ
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สถาบั
น
ของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ร
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น
ออก
วิ
ท
ยาเขตบางพระ
จํ
า
นวน
2,311
คน
จากนั
น
้
ผู
วิจัย
พ.ศ. 2556 จาก ทุกคณะและ 1 สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ�ำนวน
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ในการสุมเลือกตัวอยางผูวิจัยใชหลักการการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยจะสุมจากแตละคณะ/
สถาบัน จนกระทั่งครบจํานวนที่กําหนดไว
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ในการสุ่มเลือกตัวอย่างผู้วิจัยใช้หลักการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจะสุ่มจากแต่ละ
คณะ/สถาบัน จนกระทั่งครบจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการได้รับบริการ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ตัวเลือก และ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใช้ค�ำถามแบบปลายเปิด (Open ended) และในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามจะวิเคราะห์ด้วยวิธีการดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศและคณะที่ศึกษา
		 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการได้รับการบริการ ซึ่งใช้แบบสอบถามแบบ Rating scale นั้น
จะท�ำการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 อ้างถึงใน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดขอนแก่น, 2554)
				 มากที่สุด ให้
5 คะแนน
				 มาก ให้		
5 คะแนน
				 ปานกลาง ให้
3 คะแนน
				 น้อย ให้
2 คะแนน
				 น้อยที่สุด ให้
1 คะแนน
		 ส่วนที่ 3 แบบข้อเสนอแนะต่างๆ ด้านการบริการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นค�ำถามปลายเปิด
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
		 โดยการสรุปรวบรวมเป็นหมวดหมู่ และใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ หาค่าความถี่และร้อยละ แล้วน�ำเสนอในรูป
ของตารางประกอบ โดยมีการวิเคราะห์เพื่อแปลผลคะแนนความพึงพอใจดังนี้
			
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
			
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
			
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
			
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
			
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
		 ในส่วนนีจ้ ะใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแต่ละข้อค�ำถามเปรียบเทียบกับ
ระดับความพึงพอใจ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพทางเพศของผูต้ อบแบบสอบถามเป็นผูช้ าย 437 คน โดยมาจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ
153 คน, คณะวิทยาศาสตร์ฯ 80 คน, คณะมนุษยศาสตร์ฯ 142 คน, คณะสัตวแพทย์ 17 คน, และสถาบันการบิน 45 คน
เป็นผู้หญิง 471 คน จากคณะเกษตรศาสตร์ฯ 96 คน, คณะวิทยาศาสตร์ฯ 93 คน, คณะมนุษยศาสตร์ฯ 151 คน,
คณะสัตวแพทย์ฯ 81 คน, และสถาบันการบิน 50 คน และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีสถานภาพทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
82

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

http://ird.rmutto.ac.th

3.2 วิเคราะห์และแปรผลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อการได้รบั บริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ สามารถสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นดังนี้
- ประเด็นที่ 1 เรื่องการให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจมากที่สุดจากการได้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาสากล นั้นมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร ที่ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 3.16 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) และการให้บริการที่ได้รับ
ความพึงพอใจต�่ำที่สุด คือการให้บริการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเข้าใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาได้สม�่ำเสมอ คิด
เป็นค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 2.18 (ระดับความพึงพอใจน้อย) และค่าความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเกี่ยวกับการให้บริการใน
ประเด็นที่ 1 คือ 2.80 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
- ประเด็นที่ 2 การให้บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากที่สุดจากการได้รับบริการเกี่ยวกับห้องพยาบาลในมหาวิทยาลัยที่มีความเหมาะสมส�ำหรับให้บริการ ที่ค่า
ความพึงพอใจเฉลีย่ 2.94 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) และการให้บริการทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจต�ำ่ ทีส่ ดุ คือการให้บริการ
เกีย่ วกับหอพักมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับนักศึกษาเพียงพอ คิดเป็นค่าความพึงพอใจเฉลีย่ 2.15 (ระดับความพึงพอใจ
น้อย) และค่าความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเกี่ยวกับการให้บริการในประเด็นที่ 2 คือ 2.72 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
- ประเด็นที่ 3 การให้บริการด้านค�ำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากที่สุดจากการได้รับบริการงานแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนให้กับนักศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ ที่ค่าความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.18 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) และการให้บริการที่ได้รับความพึงพอใจต�่ำที่สุดคือมหาวิทยาลัยมีสถานที่
ให้บริการด้านงานแนะแนวที่เหมาะสม คิดเป็นค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 2.75 (ระดับความพึงพอปานกลาง) และค่าความ
พึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเกี่ยวกับการให้บริการในประเด็นที่ 3 คือ 2.84 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
- ประเด็นที่ 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ ในการทีม่ หาวิทยาลัยมีสอ่ื กลางหรือช่องทางทีใ่ ช้ในการประชาสัมพันธ์และบริการแก่นกั ศึกษา ทีค่ า่ ความพึงพอใจ
เฉลี่ย 2.71 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) และการให้บริการที่ได้รับความพึงพอใจต�่ำที่สุดคือการให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารทีม่ คี วามทันสมัยและมีการปรับปรุงอย่างสม�ำ่ เสมอ คิดเป็นค่าความพึงพอใจเฉลีย่ 2.49 (ระดับความพึงพอใจน้อย)
และค่าความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเกี่ยวกับการให้บริการในประเด็นที่ 4 คือ 2.54 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
- ประเด็นที่ 5 การให้บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพแก่นักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในการได้รับบริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพให้กับนักศึกษาอย่าง
สม�่ำเสมอ ที่ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 2.90 (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) และการให้บริการที่ได้รับความพึงพอใจต�่ำที่สุด
คือการที่มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา คิดเป็นค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 2.68 (ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง) และค่าความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเกี่ยวกับการให้บริการในประเด็นที่ 5 คือ 2.67 (ระดับความ
พึงพอใจปานกลาง)

3.3 วิเคราะห์และแปลผลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

- ประเด็นที่ 1 ข้อเสนอแนะการให้บริการเรื่องสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและครอบคลุม
พื้นที่มากขึ้น, ควรพัฒนาห้องเรียนที่อาคารศูนย์เรียนรวมให้มีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ดีเช่น มีเครื่องปรับอากาศ
หรือเพิม่ พัดลม เป็นต้นและควรจะพัฒนาอุปกรณ์ในห้องเรียนทีอ่ าคารศูนย์เรียนรวมให้มปี ระสิทธิภาพและใช้งานได้เหมือน
กันทุกห้อง, และควรพัฒนาสื่ออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับรายวิชาให้มากขึ้น
- ประเด็นที่ 2 ข้อเสนอแนะการให้บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหอพักของมหาวิทยาลัยให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต
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ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เช่น การรักษาความปลอดภัย ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ร่วมถึงควรพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หอพักให้มีความเหมาะสมและเพิ่มจ�ำนวนห้องพักให้มากขึ้น และขอให้ทางมหาวิทยาลัยจัดพื้นที่ส�ำหรับพักผ่อนใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงจุดให้บริการเช่น น�้ำดื่ม เป็นต้น ให้มีมากขึ้น
- ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะการให้บริการด้านค�ำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามขอให้มีทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการแนะแนวเกี่ยวกับการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้นเช่น การ
หางาน การหารายได้ เป็นต้น และควรจัดหาทุนหรือแนะแนวเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามากขึ้น
- ประเด็นที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีการน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์กบั นักศึกษามากขึน้ เช่น เรือ่ งทุนการ
ศึกษา การรับสมัครงาน เป็นต้น และควรจัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะการให้บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพแก่นักศึกษาพบว่า ควรจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นเช่น การฝึกวิชาชีพเบื้องต้น การหารายได้ เป็นต้น

4. สรุปผล

การวิจัยครั้งนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการ
ในด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานทางกายภาพทั่วไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้แบ่งการให้บริการพื้นฐานทางกายภาพทั่วไปไว้ คือ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการเรียน ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการแนะแนวและพัฒนาวิชาชีพ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิต ซึ่งจากการ
ศึกษาผู้วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนั้นมี
ระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกประเด็นหนึ่งที่
นักศึกษาให้ความพึงพอใจในระดับเดียวกันคือด้านการให้บริการค�ำปรึกษาแนะแนวการเรียนและวิชาชีพ จากข้อมูลท�ำให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการคอยสนับสนุนช่วยนักศึกษาแก้ปญ
ั หาหรือแนะน�ำแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องทัง้
ในด้านวิชาการและด้านการใช้ชวี ติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็นทีย่ อมรับ สุดท้ายจากผลการศึกษาก็ยงั แสดงให้เห็นถึงประเด็น
ที่มหาวิทยาลัยควรจะให้ความส�ำคัญเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอันได้แก่ ประเด็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ชีวิตและวิชาชีพเช่น การจัดให้มีกิจกรรมสร้างรายได้ หรือ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพิ่มเติม เป็นต้น
นอกจากผลการศึกษาด้านความพึงใจแล้วผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความต้องการเบื้องต้น
ของนักศึกษาซึง่ สรุปได้วา่ นักศึกษามีความต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยจัดบริการเกีย่ วกับสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในหอพัก
นักศึกษา อันได้แก่ การรักษาความปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในหอพัก หรือระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น เป็นต้น
รองลงมาคือความต้องการเกีย่ วกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือ่ การศึกษา โดยพวกเขาหวังว่ามหาวิทยาลัยจะปรับปรุง
เรื่องการเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสม�่ำเสมอมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรือ่ งการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน
ออก วิทยาเขตบางพระ ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณเงินรายได้จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 และส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการให้ความร่วมมือ
ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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