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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาในการเขา้รบั

บรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และเพื่อเปรยีบเทยีบความ

พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงานพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กลุ่มตวัอย่าง

ที่ใช้คอื นักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทัง้ 9 คณะ จ านวน 386 คน สุ่ม

ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอื

แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิt-test, One-Way ANOVA การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ 

ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 และทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธิขีอง เชฟเฟ่ (Seheffe’) 

 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานพยาบาล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบว่า ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจระดบัมาก เมื่อ

พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการรกัษาพยาบาลเบื้องต้น มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด และดา้นยาและ

เวชภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่ต ่าที่สุด ผลการทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการ

ใหบ้รกิารงานพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบว่า นักศกึษาทีม่เีพศ และ

ชัน้ปีทีต่่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของงานพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนครไม่แตกต่างกนั และนักศกึษาที่มคีณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

ของงานพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the satisfaction of Student satisfaction with the 

nursing service of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.  And to the 

satisfaction of  the nursing service of Rajamangala University of Technology  Phra- 

Nakhon.  The samplings for this study were the 386 students in Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon. All 9 faculty. Accident Sampling, The statistics 

were used namely; percentage, mean and standard deviation (S.D), t-test and One-

Way ANOVA.  The statistical significant level of 0.05 and test on the differences with 

Seheffe method. 

 The results were as follows : The Student satisfaction with the nursing 

service of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon found that overall 

satisfaction levels.  Considering found that the initial treatment the mean maximum, the 

pharmaceutical and medical the lowest average.  Hypothesis testing to compare 

satisfaction with the nursing service of Rajamangala University of Technology  Phra- 

Nakhon found that college student with sex and class differences were satisfied with 

service of Rajamangala University of Technology  Phra Nakhon is no different and 

faculty with different. Satisfaction the service of the Rajamangala University of 

Technology  Phra Nakhon vary at significant level 0.05 
 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานพยาบาล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดโีดยได้รบัความกรุณา และ

ความช่วยเหลอือยา่งดจีากหลายๆ ท่าน 
 

 ขอขอบคุณ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที่ให้

การสนบัสนุนทุนการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2557  
 

 ขอขอบคุณ นางสาวมลัลกิา วรีะสยั  นางสาวมงคลรตัน์  ก้อนเครอื นางสาวมนสกิาร  

ชยัวบิูลยผ์ล  และ นางสาวอพมิภกา  พนัธุ์โสทก  กองพฒันานักศกึษา ที่ได้กรุณาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งงานวจิยั รวมทัง้ใหค้ าปรกึษาในการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประมวลผล 

หาค่าทางสถติ ิ(SPSS) และบทคดัยอ่ 
 

 สุดท้ายนี้ผู้วจิยัหวงัว่า งานวจิยัเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 มนุษย ์เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะต้องไดร้บัการดูแลสุขภาพใหด้ ีการบรกิารส่งเสรมิสุขภาพ 
จงึจ าเป็นและเป็นวธิกีารทีด่ทีีจ่ะใหม้นุษยไ์ดร้บัผลประโยชน์ในการมสีุขภาพทีด่ ีทีจ่ะสอดคลอ้ง
กบัหลกัส าคญัจากการประกาศกฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter) ทีป่ระเทศแคนาดา ในปี 
1986  ไดบ้ญัญตัคิ าว่า “การส่งเสรมิสุขภาพ (Health Promotion)  หมายถงึ ขบวนการส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนเพิม่สมรรถนะในการควบคุมและปรบัปรุงสุขภาพของตนเองในการบรรลุซึง่ภาวะ
อนัสมบูรณ์  ทัง้ทางร่างกาย จติใจและสงัคม (กติตคิม  คาวรีตัน์, 2549) การส่งเสรมิสุขภาพนี่
จงึเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษยท์ีจ่ะปรารถนาทีจ่ะมชีวีติอยู่อย่างมคีวามสุข คอื 
มสีภาพความสมบรูณ์ของรา่งกายและจติใจ  
 ในส่วนของการบรกิารสุขภาพของสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา ไดพ้บปญัหาและความ
ตอ้งการบรกิารหลายประการ และสภาพการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นบุคลากร  
ด้านการบรกิาร หรอืด้านเวชภณัฑ์ที่ให้การรกัษา มคีุณภาพที่แตกต่างกนั ซึ่งส่วนใหญ่ยงัมี
คุณภาพทีย่งัไมเ่ป็นทีพ่อใจของนกัศกึษา   

โรงเรยีนราชนิี ไดก้ล่าวถงึ หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการบรหิารจดัการหอ้งพยาบาล  

ทีม่หีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ไวด้งันี้  

1. ประเมนิสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามยัของนักศกึษาและบุคลากรอื่นๆ ภายใน
มหาวทิยาลยั 

2. จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟ้ืนส าหรับนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัตามสภาพแวดลอ้มและความจ าเป็น 

3. จดัหายา เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการปฐมพยาบาลพรอ้มที่จะใชไ้ดท้นัท ี
4. ใหก้ารปฐมพยาบาลแก่นกัศกึษาและบุคลากรในมหาวทิยาลยัเมื่อเจบ็ป่วยหรอืไดร้บั

อุบตัเิหตุตามนโยบายของมหาวทิยาลยั 
5. ส่งต่อผูป้่วยทีม่อีาการหนักเกนิขดีความสามารถของบุคลากรทีด่ าเนินงานดา้นการ

พยาบาลจะด าเนินการรกัษาต่อไปโดยจะเป็นผูป้ระสานงานในการน าส่งโรงพยาบาลพรอ้มทัง้
รายงานใหผู้บ้รหิารทราบ 

6. ด าเนินการใหม้กีารควบคุมและป้องกนัการระบาดของโรคตดิต่อและเชื้อโรคต่างๆ 
พรอ้มแนะน าช่วยเหลอืในการจดัสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลยัใหถู้กสุขลกัษณะ 



7. แนะน าส่งเสรมิและให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัสุขภาพจติ รวมทัง้การแก้ไขปญัหาในด้าน
อารมณ์ 

8. ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรกัษาสุขภาพ
อนามยัทัง้ส่วนบุคคลและชุมชน เช่น แผ่นพบั โปสเตอร ์จดับอรด์นิทรรศการ 

9. จดัท าบตัรบนัทกึสุขภาพหรอืระเบยีนสุขภาพตามแบบทีก่ าหนดของกระทรวง 
10. ดแูลรกัษาหอ้งพยาบาลใหส้ะอาดถูกสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
11. ตดิต่อประสานงานกบัอาจารยท์ีป่รกึษา ในกรณทีีน่กัศกึษาเจบ็ปว่ยหนกัตอ้ง 

รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลหรอืประสบอุบตัเิหตุ เพื่อทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาจะไดแ้จง้ใหผู้ป้กครองทราบ 
12. ปฏิบตัิงานทางวิชาการการพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรบัปรุงการ

พยาบาล 
13. จดัท าแผนสถติ ิของงานพยาบาลในแต่ละปีการศกึษาและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆตามที่

ไดร้บัมอบหมาย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นสถานศกึษาของรฐัทีส่รา้งบณัฑติ 

นกัปฏบิตั ิทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีน้นการจดัการศกึษา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์  (เอกสารแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 2556)  โดยไดด้ าเนินงานตามพนัธกจิหลกั 5 ประการ คอื  

1) จดัการศึกษาที่มุ่งเน้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มคีุณภาพ
มาตรฐานสากล  

2)  บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมมาภบิาล  
3) ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพื่อสรา้งและพฒันาอาชพีโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง  
4) ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม   
5) สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐน์วตักรรม เพื่อถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาค 

การผลติและภาคบรกิาร   
 นักศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญมากต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพราะ
นกัศกึษาเป็นผูร้บับรกิารและเป็นผลผลติส าคญัของมหาวทิยาลยั อกีทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่สี่วนไดส้่วน
เสยีโดยตรงกบัมหาวทิยาลยั จงึมพีนัธะส าคญัในการบรหิารจดัการใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิารแก่
นกัศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเกดิประโยชน์สงูสุด 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มภีาระหน้าที่หลกัคอื งานบรกิารสุขภาพนักศึกษา ซึ่งงาน
พยาบาลเป็นส่วนประกอบของงานที่ให้บรกิารทางด้านสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรโดย
มุง่เน้นใหน้กัศกึษาและบุคลากรทุกคนมสีุขภาพด ี สมบรูณ์ทัง้ดา้นร่างกาย  จติใจอารมณ์  เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาตามโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา  มหาวิทยาลัย



เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  โดยมหาวทิยาลยัเปิดบรกิารให้กบันักศกึษาและบุคลากรด้าน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มอีาการเจบ็ไขเ้ล็กน้อย การอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข   และ
โรงพยาบาลใกลเ้คยีงกบัมหาวทิยาลยั   ซึง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มกีาร
เปิดใหบ้รกิารทัง้หมด 3 ศูนย ์คอื ศูนยพ์ยาบาลเทเวศร ์ ศูนยพ์ยาบาลพณิชยการพระนคร และ
ศูนยพ์ยาบาลพระนครเหนือ  

  โดยการด าเนินงานของการบรกิารงานพยาบาลในแต่ละศูนย์ที่ผ่านมาของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มกีารด าเนินการที่ยงัไม่ครอบคลุมตามหลกัเกณฑ์
และมาตรฐานการบรหิารจดัการหอ้งพยาบาลทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ จากสภาพปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยั
มีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มต่ีอการให้บริการงานพยาบาล และท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารในงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารงานพยาบาลให้ดยีิง่ขึน้
ต่อไป 
วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ารบับรกิารงานพยาบาลของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะทีศ่กึษา 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานพยาบาล 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 

2. นกัศกึษาทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานพยาบาล 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 

3. นกัศกึษาทีม่คีณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานพยาบาล 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตของเน้ือหา 

การวิจัยครัง้นี้  ผู้ศึกษาต้องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บรกิารงานพยาบาล ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยเน้นในเรื่องของ
มาตรฐานการใหบ้รกิารงานพยาบาลในสถานศกึษาเป็นหลกั ทีม่ ี3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นการบรกิาร 
2.  ดา้นการรกัษาพยาบาล 
3.  ดา้นยาและเวชภณัฑ ์

ส าหรบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
 1.1  เพศ 
 1.2  ชัน้ปี 
 1.3  คณะทีศ่กึษา 
 1.4  ศูนยพ์ยาบาล 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารงานพยาบาล  

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ม ี3 ดา้น ไดแ้ก่ 
2.1 ดา้นการบรกิาร 

 2.2  ดา้นการรกัษาพยาบาล 
 2.3  ดา้นยาและเวชภณัฑ ์

 

ขอบเขตด้านประชากร 
นักศึกษาทุกชัน้ปี ทัง้  9 คณะ ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ในสังกัด

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  จ านวน  10,846 คน   จ านวน 9 คณะ ไดแ้ก่ 
1. คณะบรหิารธุรกจิ 
2. คณะศลิปศาสตร ์
3. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
4. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
5. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
6. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
7. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
9. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 

 
 



ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถงึเดอืนกนัยายน  

พ.ศ. 2557 
 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
เพื่อความเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนัระหว่างผูว้จิยัและผูอ่้าน จงึก าหนดนิยามศพัท ์ดงันี้ 

 ความพึงพอใจ  หมายถงึ ความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ต่อการไดร้บับรกิาร   จากงาน
พยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   3  ดา้น  คอื ดา้นการบรกิาร  
ดา้นการรกัษาพยาบาล และดา้นยาและเวชภณัฑ ์
 1.  ด้านการบริการ หมายถึง การบรกิารที่มคีวามยุตธิรรมในการให้บรกิาร การมี
มาตรฐานในการบรกิาร การบรกิารทีไ่ม่เลอืกปฏบิตั ิ ซึง่ผูป้่วยทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่าง
เท่าเทยีมกนัและมคีวามเสมอภาคโดยไม่มกีารแบ่งแยกกดีกนั  
 2.  ด้านการรกัษาพยาบาล หมายถงึ การบรกิารทีส่ามารถใหบ้รกิารผูป้่วยไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการให้ความสนใจกับผู้ป่วย ดูแลเอาใจใส่ในการรกัษาพยาบาลด้วยความ
กระตอืรอืรน้   
 3.  ด้านยาและเวชภณัฑ ์หมายถงึ การบรกิารยาและเวชภณัฑท์ีม่คีุณภาพ เทีย่งตรง 
แม่นย า ในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย และการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซกัถามข้อสงสยัเกี่ยวกับ
เวชภณัฑ ์

งานพยาบาล     หมายถงึ   การบรกิารดา้นสุขภาพอนามยัใหก้บันกัศกึษา  /เจา้หน้าที ่
บรกิารปฐมพยาบาล บรรเทาอาการเจบ็ป่วยในเบื้องต้นหรอืเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  บรกิารเผยแพร่
ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย  จัดตัง้ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ  2551 ด าเนินการทัง้ 9 คณะ
ในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซึ่งปจัจุบนัได้มงีานพยาบาลทีอ่ยู่ในสงักดั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 3 ศูนย ์ไดแ้ก่ 

1. ศูนยพ์ยาบาลเทเวศร ์  
ศูนยพ์ยาบาลเทเวศร ์ใหบ้รกิารแก่ นกัศกึษา/เจา้หน้าที ่คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม   
คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ และส านกังานอธกิารบด ี 

2. ศูนยพ์ยาบาลพณชิยการพระนคร 
ศูนยพ์ยาบาลพณชิยการพระนคร ใหบ้รกิารแก่ นกัศกึษา/เจา้หน้าที ่ คณะบรหิารธุรกจิ   
คณะศลิปศาสตร ์และคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
 
 



3. ศูนยพ์ยาบาลพระนครเหนือ 
ศูนย์พยาบาลพระนครเหนือ  ให้บรกิารแก่ นักศึกษา/เจ้าหน้าที่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

 นักศึกษา  หมายถงึ  นกัศกึษาทุกชัน้ปี ทัง้ 9  คณะ 
 ชัน้ปี  หมายถงึ  ชัน้ปีที ่1 – ชัน้ปีที ่5 
 คณะ  หมายถงึ  คณะในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทัง้ 9 คณะ ดงันี้ 

1. คณะบรหิารธุรกจิ 
2. คณะศลิปศาสตร ์
3. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
4. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
5. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
6. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
7. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
9. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
ศนูยพ์ยาบาล  หมายถงึ  ศูนยพ์ยาบาลเทเวศร ์  ศูนยพ์ยาบาลพณชิยการพระนคร 

และศูนยพ์ยาบาลพระนครเหนือ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท าใหท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารงานพยาบาล 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเพื่อน ามาแกไ้ขปญัหาและขอ้บกพรอ่ง  
ซึง่สามารถน ามาปรบัใชใ้นการจดัการดา้นการบรกิารต่อไป 

2. ท าใหท้ราบถงึขอ้มลูความพงึพอใจของนกัศกึษา หรอืขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาซึง่ 
สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุ คุณภาพการใหบ้รกิารงานพยาบาล  
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 งานสวสัดกิารและการบรกิารนกัศกึษา กองพฒันานกัศกึษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 แนวคดิ ทฤษฎผีลการศกึษาดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจของนักศกึษาที่มี
ต่อการให้บรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ผู้วจิยัได้ศกึษา
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศกึษา ดงันี้ 

1. หลกัการและแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 
2. แนวคดิเกีย่วกบัการบรกิาร 
3. ขอ้มลูทัว่ไปของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. กรอบแนวคดิในการศกึษา 

 

1.  หลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 

อุทยั  หริญัโต  (2523, หน้า 272) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้่า  ความพงึ-
พอใจ  เป็นสิง่ที่ท าใหทุ้กคนเกดิความสบายใจ   เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของเขา ท าใหเ้ขาเกดิความสุข 

มนตร ี เฉียบแหลม (2536, หน้า 9) กล่าวว่า  ความพงึพอใจ คอืความรูส้กึของบุคคลที่
มต่ีอสิง่หนึ่งความรูส้กึพอใจจะเกดิขึน้กต่็อเมือ่บุคคลไดร้บัสิง่ทีต่นเองตอ้งการ หรอืเป็นไปตามที่
ตนเองตอ้งการ 

ชวลติ  เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538,  หน้า 8) กล่าวว่า ระดบัความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อ
ความต้องการของบุคคลได้รบัการตอบสนองหรอืบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหนึ่ง ความรู้สึก
ดงักล่าวจะลดลงหรอืไม่เกดิขึน้หากความต้องการหรอืจุดมุ่งหมายนัน้ไม่ได้รบัการตอบสนอง 
หรอืจะเกดิขึน้เมือ่ความรูส้กึทางบวกมคี่ามากกว่าความรูส้กึทางลบ 

สุพล นูรกัษณ์(2540, หน้า 27) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ ความ
คดิเห็นในลกัษณะเชิงบวกของบุคคลเมื่อได้รบัการตอบสนองความต้องการหรอืได้รบัสิง่ตอบ
แทนทีค่าดหวงัไว ้

สุภาลกัษณ์  ชยัอนันต์   (2540, หน้า17) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้่า 
ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึส่วนตวัทีรู่ส้กึเป็นสุขหรอืยนิดทีีไ่ดร้บัการตอบสนองความต้องการ
ในสิง่ทีข่าดหายไป หรอืสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความไม่สมดุล ความพงึพอใจเป็นสิง่ทีก่ าหนดพฤตกิรรม
ทีจ่ะแสดงออกของบุคคล ซึง่มผีลต่อการเลอืกทีจ่ะปฏบิตัใินกจิกรรมใดๆ นัน้ 



พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถงึ พอใจ, ชอบใจ 

กติมิา  ปรดีดีลิก  (2542, หน้า 278-279)  ไดร้วบรวมความหมายของความพงึพอใจใน
การท างานดงันี้  
 1. ความพงึพอใจในการท างานตามแนวคดิของ  คารเ์ตอร ์ (Carter) หมายถงึ คุณภาพ  
สภาพ  หรอืระดบัความพงึพอใจของบุคคล  ซึง่เป็นผลมาจากความสนใจ  และทศันคตขิอง
บุคคลทีม่ต่ีอคุณภาพและสภาพของงานนัน้ ๆ 
 2. ความพงึพอใจในการท างานตามแนวคดิของ  เบนจามนิ  (Benjamin)  หมายถงึ       
ความรูส้กึทีม่คีวามสุข  เมือ่ไดร้บัผลส าเรจ็ตามความมุง่หมาย  ความตอ้งการ  หรอืแรงจงูใจ 
 3. ความพงึพอใจในการท างานตามแนวคดิของ  เอรเ์นสท ์ (Ernest)  และโจเซฟ 
(Joseph) หมายถงึ  สภาพความตอ้งการต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานแลว้ไดร้บั
การตอบสนอง 

4. ความพงึพอใจตามแนวคดิของ  จอรจ์ (George)  และเลโอนารด์ (Leonard)  
หมายถงึ ความรูส้กึพอใจในงานทีท่ าและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานนัน้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

สมศกัดิ ์ คงเทีย่ง  และอญัชล ี โพธิท์อง  (2542, หน้า  278-279)  กล่าวว่า 
1. ความพงึพอใจเป็นผลรวมของความรูส้กึของบุคคลเกีย่วกบัระดบัความชอบหรอื 

ไมช่อบต่อสภาพต่าง ๆ 
2.  ความพงึพอใจเป็นผลของทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ 
3.  ความพงึพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏบิตังิานทีด่ี  และส าเรจ็จนเกดิ

เป็นความภมูใิจ  และไดผ้ลตอบแทนในรปูแบบต่าง ๆ ตามทีห่วงัไว ้
ไพบลูย ์ ช่างเรยีน (2516, หน้า 146-147  อ้างองิมาจาก  นรษิา  นราศร,ี  2544, หน้า 

28) ไดก้ล่าวถงึความหมายของความพงึพอใจสรุปไดว้่า  ความพงึพอใจเป็นความต้องการทาง
ร่างกาย มคีวามรุนแรงในตวับุคคล  ในการร่วมกจิกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกาย
เป็นผลท าใหเ้กดิความพงึพอใจแลว้จะรูส้กึต้องการความมัน่คง  ปลอดภยัเมื่อบุคคลไดร้บัการ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายและความต้องการความมัน่คง  แล้วบุคคลจะเกดิความ
ผกูพนัมากขึน้เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

อุทยัพรรณ สุดใจ (2545, หน้า 7) ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึหรอืทศันคตขิอง
บุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชงิประเมนิค่าว่าความรูส้กึหรอืทศันคตต่ิอ 
สิง่หนึ่งสิง่ใดนัน้เป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ 

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์  และคณะ (2546, หน้า 365)   กล่าวว่า ความพงึพอใจ และการจงู
ใจจะเป็นเหตุและผลซึ่งกนัและกนั และได้แนวความคดิว่า การจูงใจ (Motivation) เป็นสิง่เรา้
และความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมาย ส่วนความพึงพอใจ 



(Satisfaction) หมายถงึ ความพอใจเมือ่ตอ้งการ หรอืเป้าหมายไดร้บัการตอบสนอง ดงันัน้ การ
จงูใจจงึเป็นสิง่เรา้เพื่อใหเ้กดิผลลพัธ ์คอื ความพงึพอใจ 

กลิเมอร ์ (Gilmer, 1975,p. 80)  ไดใ้หค้วามหมายว่า  ความพงึพอใจในการท างานเป็น      
ทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติโดยทัว่ไปทีไ่ดร้บัมา 

ไพรซ ์ และมลูเลอร ์ (Price  and  Mueller, 1986, p. 215)  ใหท้ศันะว่าความพงึพอใจ        
ในงานคอืระดบัของความรูส้กึในทางบวกหรอืในทางทีด่ขีองพนกังานหรอืลกูจา้งต่องาน 
 จากแนวคดิของนกัวชิาการทีก่ล่าวมา  สามารถสรุปความหมายของ   “ความพงึพอใจ” 
ในการศกึษาครัง้นี้ว่า  เป็นความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ ซึง่เป็นผลจากประสบการณ์ หรอืปจัจยั
อื่นๆ ทีไ่ดร้บัแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป  ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาความ 
พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของงานสวสัดกิารและการบรกิารนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

หลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 
ทฤษฎีที่อธบิายองค์ประกอบของความพงึพอใจ  และอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจกบัปจัจยัอื่นๆ มดีงันี้ 
ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว ์(Maslow,1970) (Maslow’s hierarchy of 

needs)  Maslow เชื่อว่าพฤตกิรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธบิายโดยใชแ้นวโน้ม
ของบุคคลในการคน้หาเป้าหมายที่จะท าให้ชวีติของเขาไดร้บัความต้องการ ความปรารถนา 
และไดร้บัสิง่ทีม่คีวามหมายต่อตนเอง เป็นความจรงิทีจ่ะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจงูใจเป็น
หวัใจของทฤษฎบีุคลกิภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษยเ์ป็น “สตัว์ทีม่คีวามต้องการ” 
(wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษยจ์ะไปถงึขัน้ของความพงึพอใจอย่างสมบูรณ์ ใน
ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของ    Maslow    เมื่อบุคคลปรารถนาทีจ่ะไดร้บัความพงึพอใจ
และเมื่อบุคคลได้รบัความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยงัคงเรยีกร้องความพงึพอใจสิ่งอื่นๆ  
ต่อไป ซึ่งถอืเป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์ซึ่งเป็นผูท้ี่มคีวามต้องการจะไดร้บัสิง่ต่างๆ อยู่เสมอ   
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษยน์ัน้ตดิตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะ
เรยีงล าดบัขัน้ของความปรารถนา ตัง้แต่ขัน้แรกไปสู่ความปรารถนาขัน้สงูขึน้ไปเป็นล าดบั  
ล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์( The Need – Hierarchy Conception of Human 
Motivation )   Maslow  เรยีงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขัน้ตน้ไปสู่ความตอ้งการ 
ขัน้ต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงันี้ 
1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ( Physiological needs )  
2.  ความตอ้งการความปลอดภยั ( Safety needs )  
3.  ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ ( Belongingness and love needs )  
4.  ความตอ้งการไดร้บัความนบัถอืยกยอ่ง ( Esteem needs )  
5.  ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ ( Self-actualization needs )  



ล าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว์ มกีารเรยีงล าดบัขัน้ความต้องการทีอ่ยู่ในขัน้ต ่าสุด  
จะต้องได้รบัความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจงึจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่
ในขัน้สงูขึน้ตามล าดบัดงัจะอธบิาย  โดยละเอยีดดงันี้  
1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological needs ) เป็นความต้องการขัน้พ้ืนฐาน 

ที่มอี านาจมากที่สุดและสงัเกตเหน็ได้ชดัที่สุด จากความต้องการทัง้หมดเป็นความ
ต้องการที่ช่วยการด ารงชวีติ ไดแ้ก่ ความต้องการอาหาร น ้าดื่ม ออกซเิจน การพกัผ่อนนอน
หลบั ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการทีจ่ะถูกกระตุ้น
อวยัวะรบัสมัผสั แรงขบัของร่างกายเหล่านี้จะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัความอยู่รอดของร่างกาย 
ความพงึพอใจที่ได้รบั ในขัน้นี้จะกระตุ้นให้เกดิความต้องการในขัน้ที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใด
ประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพื้นฐานนี้ก็จะไม่ได้รบัการกระตุ้น  ใหเ้กดิความ
ต้องการในระดบัที่สูงขึน้อย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยงัไม่ได้รบัความพงึพอใจ 
บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนัน้ตลอดไป ซึ่งท าให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรอื
กลายเป็นความตอ้งการระดบัรองลงไป  
2. ความต้องการความปลอดภยั(Safety needs) 

เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รบัความพงึพอใจแลว้     บุคคลก็จะพฒันาการ
ไปสู่ข ัน้ใหม่ต่อไป ซึง่ขัน้น้ีเรยีกว่าความต้องการความปลอดภยัหรอืความรูส้กึมัน่คง (safety or 
security) Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภยันี้จะสงัเกตไดง้่ายในทารกและในเดก็
เลก็ๆ เนื่องจากทารกและเดก็เลก็ๆ ต้องการความช่วยเหลอืและต้องพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น ตวัอย่าง 
ทารกจะรูส้กึกลวัเมื่อถูกทิง้ใหอ้ยู่ตามล าพงัหรอืเมื่อเขาได้ยนิเสยีงดงัๆ หรอืเหน็แสงสว่างมากๆ 
แต่ประสบการณ์และการเรยีนรูจ้ะท าใหค้วามรูส้กึกลวัหมดไป ความต้องการความปลอดภยัจะ
ยงัมอีทิธพิลต่อบุคคลแมว้่าจะผ่านพน้วยัเดก็ไปแลว้  
3. ความต้องการความรกัและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs) 

ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของเป็นความต้องการขัน้ที ่3 ความต้องการนี้
จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภยัได้รบัการ
ตอบสนองแลว้ บุคคลต้องการไดร้บัความรกัและความเป็นเจ้าของโดยการสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น เช่น ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัหรอืกบัผูอ้ื่น สมาชกิภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมาย
ส าคญัส าหรบับุคคล กล่าวคอื บุคคลจะรูส้กึเจบ็ปวดมากเมือ่ถูกทอดทิง้ไมม่ใีครยอมรบั หรอื 
ถูกตดัออกจากสงัคม ไม่มเีพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อจ านวนเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง สามี
หรอืภรรยาหรอืลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรยีนที่เขา้โรงเรยีนที่ห่างไกลบ้านจะเกดิความ
ตอ้งการเป็นเจา้ของอยา่งยิง่ และจะแสวงหาอยา่งมากทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน 
 
 
 



4. ความต้องการได้รบัความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs) 
เมื่อความต้องการได้รบัความรกัและการให้ความรกัแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมเีหตุผลและ

ท าใหบุ้คคล เกดิความพงึพอใจแลว้ พลงัผลกัดนัในขัน้ที ่3 กจ็ะลดลงและมคีวามต้องการในขัน้
ต่อไปมาแทนที่ กล่าวคอืมนุษยต์้องการทีจ่ะไดร้บัความนับถอืยกย่องออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
ลกัษณะแรกเป็นความตอ้งการนบัถอืตนเอง (self-respect) ส่วนลกัษณะที ่2 เป็นความต้องการ
ไดร้บัการยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื่น (esteem from others) 

4.1 ความต้องการนับถอืตนเอง (self-respect) คอื ความต้องการมอี านาจ มคีวาม
เชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามแขง็แรง มคีวามสามารถในตนเอง มผีลสมัฤทธิไ์มต่อ้งพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น 
และมคีวามเป็นอสิระ ทุกคนต้องการที่จะรูส้กึว่าเขามคีุณค่าและมคีวามสามารถที่จะประสบ
ความส าเรจ็ในงานภารกจิต่างๆ และมชีวีติทีเ่ด่นดงั 

4.2 ความต้องการไดร้บัการยกย่องนับถอืจากผูอ้ื่น (esteem from others) คอื ความ
ต้องการมเีกยีรตยิศ การไดร้บัยกย่อง ไดร้บัการยอมรบั ไดร้บัความสนใจ มสีถานภาพ มชีื่อเสยีง
เป็นที่กล่าวขาน และเป็นทีช่ื่นชมยนิด ี มคีวามต้องการทีจ่ะได้รบัความยกย่องชมเชยในสิง่ทีเ่ขา
กระท าซึง่ท าใหรู้ส้กึว่า ตนเองมคีุณค่าว่าความสามารถของเขาไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น ความ
ต้องการได้รบัความนับถอืยกย่อง ก็เป็นเช่นเดยีวกบัธรรมชาติของล าดบัชัน้ในเรื่องความ
ต้องการดา้นแรงจงูใจตามทศันะของ Maslow  ในเรื่องอื่นๆ  ทีเ่กดิขึน้ภายในจตินัน่คอื บุคคล
จะแสวงหาความต้องการไดร้บัการยกย่องกเ็มื่อภายหลงัจาก ความต้องการความรกัและความ
เป็นเจา้ของไดร้บัการตอบสนองความพงึพอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามนัเป็นสิง่ที่
เป็นไปไดท้ีบุ่คคลจะยอ้นกลบัจากระดบัขัน้ความต้องการในขัน้ที่ 4 กลบัไปสู่ระดบัขัน้ที ่3 อกี
ถา้ความตอ้งการระดบัขัน้ที ่3 ซึง่บุคคลไดร้บัไวแ้ลว้นัน้ถูกกระทบกระเทอืนหรอืสญูสลายไป 
5. ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) 

ถงึล าดบัขัน้สุดทา้ย ถ้าความต้องการล าดบัขัน้ก่อนๆ ไดท้ าใหเ้กดิความพงึพอใจอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ความต้องการเขา้ใจตนเองอย่างแท้จรงิก็จะเกดิขึน้ Maslow อธบิายความ
ต้องการเขา้ใจตนองอย่างแทจ้รงิ ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิง่ทุกอย่างซึง่บุคคลสามารถจะ
ไดร้บัอย่างเหมาะสมบุคคลทีป่ระสบผลส าเรจ็ในขัน้สูงสุดนี้จะใชพ้ลงัอย่างเตม็ที่ในสิง่ทีท่้าทาย
ความสามารถและศกัยภาพของเขาและมคีวามปรารถนาที่จะปรบัปรุงตนเอง  พลงัแรงขบัของ
เขาจะกระท าพฤตกิรรมตรงกบัความสามารถของตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่าง
แทจ้รงิเป็นความตอ้งการอยา่งหนึ่งของบุคคลทีจ่ะบรรลุถงึจดุสงูสุดของศกัยภาพ  

 ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จรงิเกดิจากความ
พยายามทีไ่ม่ถูกต้องของการแสวงหาความมัน่คงปลอดภยั เช่น การทีบุ่คคลสรา้งความรูส้กึให้
ผู้อื่นเกิดความพงึพอใจตนโดยพยายามหลกีเลี่ยงหรอืขจดัข้อผดิพลาดต่างๆของตน บุคคล
เช่นนี้จงึมแีนวโน้มทีจ่ะพทิกัษ์ความมัน่คงปลอดภยัของตน โดยแสดงพฤตกิรรมในอดตีทีเ่คย



ประสบผลส าเรจ็ แสวงหาความอบอุ่น และสรา้งมนุษยสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ซึง่ลกัษณะเช่นนี้ย่อม
ขดัขวางวถิทีางทีจ่ะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ 

ทฤษฎคีวามตอ้งการของแมคเคลแลนด ์(Mc Clalland, 1961) (Mc Clalland’s 
Learned Needs Theory)  ไดก้ล่าวถงึทฤษฏคีวามตอ้งการของแมคเคลแลนด ์สรุปไดว้่า ทฤษฎี
ความเชื่อนี้ ความตอ้งการของคนมาจากการเรยีนรู ้ความตอ้งการทีเ่กดิจากการเรยีนรูท้ าใหค้น
แสดงหรอืประพฤตปิฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของเขา ซึง่ความตอ้งการดงักล่าว มดีงันี้ 

ความตอ้งการสมัฤทธิผ์ล เป็นความตอ้งการทีเ่สมอืนการแขง่ขนักบัมาตรฐานของงานที่
ได้ก าหนดขึ้น ความภาคภูมใิจของการบรรลุหรอืขัน้ไปถึงมาตรฐาน จะเป็นตวัน าไปสู่ความ
พยายามในงานนัน้  ความต้องการสมัพนัธภาพ  เป็นความปรารถนาที่จะส่งเสรมิ และรกัษา
สมัพนัธภาพเพื่อความเป็นมติรกบัผูอ้ื่น  ซึ่งความต้องการนี้คล้ายกบัความต้องการทางสงัคม
ของมาสโลว์  ความต้องการอ านาจ  เป็นความต้องการที่มคีวามรบัผดิชอบในการควบคุมอื่น 
ซึง่ความตอ้งการอ านาจน้ีเป็นเป้าหมายหลกัของกจิกรรมทัง้หมดของมนุษย ์ตามทรรศนะทีว่่านี้ 
ความพอใจสงูสุดมาจากการทีส่ามารถควบคุมอทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม 

โครแ์มน (Korman, A.K., 1977  อา้งองิในสมศกัดิ ์คงเทีย่ง และอญัชล ีโพธิท์อง, 
2542, หน้า  161-162) ไดจ้ าแนกทฤษฎคีวามพงึพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคอื 

1. ทฤษฎกีารสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถอืว่าความพงึพอใจ ในงานเกดิจากความ
ต้องการส่วนบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อผลที่ได้รบัจากงานกับการประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล 

2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกับ
คุณลกัษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการ
ประเมนิผลการท างาน 

มมัฟอรด์ (Manford, E., 1972 อา้งถงึใน สมศกัดิ ์คงเทีย่ง และอญัชล ีโพธิท์อง, 2542,  
หน้า  162)  ไดจ้ าแนกความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่มดงันี้ 

1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจติวทิยา กลุ่มนี้ไดแ้ก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F 
และ Likert R.โดยมองความพงึพอใจงานเกดิจากความต้องการของบุคคลทีต่อ้งการความ 
ส าเรจ็ของงานและความตอ้งการการยอมรบัจากบุคคลอื่น 

2. กลุ่มภาวะผู้น ามองความพงึพอใจงานจากรูปแบบและการปฏบิตัขิองผู้น าที่มต่ีอ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มนี้ไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 

3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มทีม่องความพงึพอใจจากรายได ้เงนิเดอืน 
และผลตอบแทนอื่น ๆ กลุ่มนี้  ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ 
(Manchester Business School) 

4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพงึพอใจจากพฤตกิรรมการบรหิารงานของ
องคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 



5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพงึพอใจงานเกดิจากเนื้อหาของตวั
งาน กลุ่มแนวคดินี้มาจากสถาบนัทาวสิตอค (Tavistock Institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน 

ทฤษฎคีวามต้องการของวอลเตอร ์ แลงเยอร ์(Walter Langer’s Need Theory  อ้าง
ถงึใน สุดาพรรณ์  ภริมยบ์ูรณ์, 2543, หน้า 16) ได้กล่าวถงึความต้องการของมนุษยโ์ดยการ
สรปุเนื้อความมาจากแนวคดิของ วอลเตอร ์แลงเยอร ์ สรุปไดว้่า ความต้องการของมนุษย ์ม ี3 
ประเภท ดงันี้ 

1. ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการอาหาร น ้า อากาศ การหลบันอน  
การขบัถ่าย และสิง่ต่างๆ เพื่อความอยูร่อดของชวีติ 

2. ความตอ้งการทางสงัคม  เป็นความปรารถนาทีม่คีวามสมัพนัธก์บับุคคลอื่น  
ตอ้งการความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น  ตอ้งการความรกั  ทัง้ทีเ่ป็นผูใ้หค้วามรกัและผูถู้กรกั 

3. ความตอ้งการเกีย่วกบัตนเอง    เป็นความต้องการทางสงัคมในแงท่ีเ่กีย่วกบั 
ตนเองทัง้สิน้ เช่น ความตอ้งการมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น  ความตอ้งการความสนใจ  ความต้องการ
ยกยอ่ง 

ทฤษฎคีวามต้องการของ ซาเลอรส์นิค (Zalerznik อ้างถงึใน สุดาพรรณ์  ภริมยบ์ูรณ์, 
2543, หน้า 17) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัความตอ้งการของซาเลอรส์นิค และคนอื่นๆ สรปุไดว้่า    
ความตอ้งการของมนุษย ์ แบ่งเป็น  2  ประเภท   ดงันี้ 

1. ความต้องการภายนอก  เป็นความต้องการทางกายภาพ เช่น ความ 
สะดวกสบายในที่ท างาน ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าที ่รายไดต้อบแทน การได้ท างานตามที่
ตนเองถนดั เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการภายใน  เป็นความตอ้งการทีม่ผีลสนองตอบต่อทางดา้นจติใจ เช่น  
การไดร้บัการยอมรบัจากคณะผูร้ว่มงาน ความเป็นเพื่อน  ความรกัใคร ่การไดร้บัเกยีรต ิและ 
ความไวว้างใจจากหมูค่ณะ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 
ความหมายของการบริการ 
จริุตม์  ศรรีตันบลัล์ (2537) การบรกิาร คือ การปฏบิตัหิรอืด าเนินการที่คนกลุ่มหนึ่ง

เสนอใหค้นอกีกลุ่มหนึ่งเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539, หน้า 287) การบรกิาร คอื กจิกรรมผลประโยชน์

หรอืความพงึพอใจทีส่นองความตอ้งการแก่ลกูคา้ เช่น โรงเรยีน ธนาคาร ฯลฯ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของการบรกิาร หมายถงึ 
ปฏบิตัริบัใช,้ ใหค้วามสะดวกต่างๆ  ใหบ้รกิาร ใชบ้รกิาร 
 สุจติรา ข านิวทิยก์รณ์ (อ้างถงึใน ศรนัย์ ทพิย์บ ารุง, 2544, หน้า 6)  การบรกิาร คอื 
การกระท าหรอืการปฏบิตั ิอนัแสดงออกในรปูแบบของความสะดวกสบาย ความปลอดภยั เช่น 
การคมนาคม  การสื่อสาร การประกนัภยั ซึง่ไมม่ผีูใ้ดสามารถจบัตอ้งได้ 

สามารถสรปุความหมายของ   “การบรกิาร” คอื กจิกรรม กระบวนการ หรอืการบรกิาร
ดา้นต่างๆ ทีห่น่วยงานจดัท าขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคคล เพื่อใหเ้กดิประโยชน์และเกดิ
ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัการบรกิารดงักล่าว 

ทฤษฎีการให้บริการ 
 มลิเลตต์ (John D.Millet,1954,pp.397-400) กล่าวว่า เป้าหมายส าคญัของการบรกิาร 
คอื การสรา้งความพงึพอใจในบรกิาร โดยมหีลกัหรอืแนวทางคอื 
 1.  การใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถงึ ความยุตธิรรมในการ
บรกิารภาครฐัทีม่ฐีานความคดิทีว่่าทุกคนเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั  ดงันัน้  ประชาชนทุกคนม ี
สิทธิเท่าเทียมกันทัง้ในแง่มุมของกฎหมายโดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ    
ประชาชนจะไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะทีเ่ป็นปจัเจกบุคคลทีใ่ชม้าตรฐานการใหบ้รกิารเดยีวกนั  
ไมแ่บ่งแยกเชือ้ชาต ิสผีวิหรอืความยากจน ตลอดจนสถานะทางสงัคม 
 2.  การใหบ้รกิารทีท่นัเวลา (Timely Service) หมายถงึ ไม่มกีารบรกิารทีม่ปีระสทิธผิล
เลย หากการบรกิารนัน้ไมท่นัเวลา หรอืทนัต่อเหตุการณ์ เช่น รถดบัเพลงิมาถงึหลงัจากไฟไหม้
หมดแลว้ หรอื ขยะจะต้องถูกเกบ็ให้ทนัเวลา เป็นต้น ดงันัน้ จงึไม่มคีุณลกัษณะไหนทีส่ามารถ
ทดแทนเรื่องการขาดความเหมาะสมทนักาลไดแ้ต่อย่างใด การจดัการบรกิารจงึจะต้องเลง็เหน็
ถงึเรือ่งการบรหิารเวลาเป็นส าคญั 
 3.  การให้บรกิารอย่างเพยีงพอ (Ample Service) หมายถงึ  นอกจากการให้บรกิาร
อย่างเสมอภาคและการใหบ้รกิารทีท่นัทนัเวลาแลว้ มลิเลตต์ยงัเลง็เหน็ว่า ต้องค านึงถงึจ านวน
คนทีเ่หมาะสมต่อความตอ้งการและจ านวนสถานทีท่ีเ่พยีงพอในเวลาทีเ่หมาะสมดว้ย 
 4.  การให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บรกิาร
ตลอดเวลาต้องพร้อมและเตรยีมตัวบรกิารต่อสาธารณชนเสมอ ต้องมกีารฝึกอบรมอยู่เป็น



ประจ า เช่น การท างานของต ารวจจะตอ้งบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ทีเ่ป็นไปอย่างสม ่าเสมอ โดย
ยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกัไม่ใช่ยดึความพงึพอใจของหน่วยงานที่ให้บรกิารว่าจะให้
หรอืหยดุบรกิารเมือ่ใดกไ็ด ้
 5.  การใหบ้รกิารอยา่งก้าวหน้า  (Progressive Service)  หมายถงึ การใหบ้รกิาร
สาธารณะทีม่กีารปรบัปรงุคุณภาพ สมรรถนะ และผลการปฏบิตังิาน กล่าวอกีนยัหนึ่ง คอื  
การเพิม่ประสทิธภิาพหรอืความสามารถทีจ่ะท าหน้าทีไ่ดม้ากขึน้ โดยใช้มนุษยแ์ละทรพัยากร 
เป็นส่วนประกอบ 
 พาราซูรามาน, เซทอล  และ แบรร์ี ่(Parasuraman, Zeithal, And Barry, 1991)   
กล่าวว่า การใหบ้รกิารทีป่ระสบความส าเรจ็ตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตัต่ิางๆ เหล่านี้ คอื 
 ความเชื่อถอืได ้(Reliability) ประกอบดว้ย ความสม ่าเสมอ (Consistency)  และความ
พึง่พาได ้(Dependability) 
 ความตอบสนองได้ (Responsive) ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บรกิาร ความ
พรอ้มทีจ่ะให้บรกิารและการอุทศิเวลา มกีารตดิต่ออย่างต่อเนื่อง และการปฏบิตัต่ิอผูใ้ชบ้รกิาร
เป็นอยา่งด ี
 ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย ความสามารถในการให้บริการ 
ความสามารถในการสื่อสาร และ ความสามารถในความรูว้ชิาการทีจ่ะใหบ้รกิาร 
 การเขา้ถงึบรกิาร (Accessibility) ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้รกิารเขา้หรอืรบับรกิารไดส้ะดวก 
ระเบยีบขัน้ตอนไม่ควรมากมายเกินไป  ผู้ใช้บรกิารใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บรกิารเป็น
เวลาทีส่ะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร และ อยูใ่นสถานทีท่ีผู่ใ้ชบ้รกิารตดิต่อไดส้ะดวก 
 ความสุภาพอ่อนโยน  (Courtesy)  ประกอบดว้ย การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้รกิาร 
และผูใ้หบ้รกิารมบีุคลกิภาพทีด่ ี
 การสื่อสาร (Communication) ประกอบดว้ย มกีารสื่อสารชีแ้จงขอบเขตและลกัษณะ
งานบรกิาร และ มกีารอธบิายขัน้ตอนการให้บรกิาร คุณภาพของงานบรกิาร มคีวามเที่ยงตรง
น่าเชื่อถอื 
 

 ความส าคญัของการให้บริการ 
 1.  เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 

2.  เพื่อสรา้งองคก์รภายในใหแ้ขง็แกรง่     
3.  เพื่อเพิม่บทบาทการบรกิารใหก้บัทุกส่วนงาน 
4.  เพื่อสรา้งความเขา้ใจ  และความรว่มมอืจากผูร้บับรกิาร  
5.  เพื่อสรา้งความประทบัใจ  จากคุณภาพการบรกิารทีใ่หแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

          5.1  การสรา้งประสบการณ์ทางบวกจากการใหบ้รกิาร 
          5.2  การท าความเขา้ใจ  สรา้งความเชื่อมัน่ และบรหิารความคาดหวงั 

จะเหน็ไดว้่าในความหมายของการใหบ้รกิารนัน้  เป็นการปฏบิตัริบัใชใ้หค้วามสะดวก 



ต่างๆ ต่อผู้อื่นด้วยความรบัผิดชอบ ยิ้มแย้ม ให้เกียรติ อ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ และมี
มารยาททีเ่พื่อรกัษาภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้รกิารและภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ย ทัง้นี้ เพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารโดยส่วนรวม 
 

 ประเภทของการบริการ 
 ชยัณรงค์  สุวรรณสาร และคณะ (2537, หน้า 14) การบรกิารหรอืการอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูอ้ื่นเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ สามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

1. การบรกิารภายในองคก์าร (Internal Service) หมายถงึ การบรกิารใหแ้ก่ 
หน่วยงานตามลกัษณะโครงสรา้งภายในองคก์ารหรอืการบรกิารของเจา้หน้าทีใ่นองคก์าร เพื่อ
สนับสนุนใหเ้กดิการบรกิารแก่ผูอ้ื่นภายนอกองคก์ารให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ลกัษณะการ
บรกิารภายในองคก์ารนัน้มกัเป็นไปตามบทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิ 

2. การบรกิารภายนอกองคก์าร  หรอืกลุ่มเป้าหมาย  (External Service)    หมายถงึ  
การให้ บรกิารแก่บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกองค์การ เช่น หน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลยัมหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารแก่ชุมชนในหลายรปูแบบ  เช่น การจดัฝึกอบรม การจดั
นิทรรศการ 
 สรปุไดว้่า การบรกิารเป็นกจิกรรมระหว่างคนทีใ่หบ้รกิารและคนรบับรกิาร เกดิจากการ
ให้บรกิารนัน้มเีป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบัสนิค้าที่ดี
ทีสุ่ดจากทมีงานและระบบงานภายในองคก์รทัง้สองฝา่ย ทีส่ามารถสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
 
 การจัดระบบการบริการให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 7 
ประการ ดงัน้ี  (พรวิภา  บรรจงแจ่ม และคณะ, 2551) 

1. ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ (Satisfaction) 
การใหบ้รกิารทีด่ตีอ้งมเีป้าหมายอยูท่ีผู่ร้บับรกิารเป็นหลกัส าคญั  โดยใหผู้บ้รกิาร 

จะตอ้งถอืเป็นหน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะตอ้งพยายามกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งใหผู้ร้บับรกิารเกดิความ
พงึพอใจใหม้ากทีสุ่ดทีจ่ะท าได ้เพราะผูใ้ชบ้รกิารจะต้องมจีุดมุ่งหมายของการมารบับรกิารและ
คาดหวังให้มีการตอบสนองความต้องการนัน้ หากผู้ให้บริการ (ผู้บริการการบริการและ
ผูป้ฏบิตังิานบรกิาร) สามารถรูเ้ท่าทนัหรอืรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิารและสามารถแสดง
พฤตกิรรมทีส่นองการบรกิารไดต้รงกนัพอด ีผูร้บับรกิารย่อมเกดิความพงึพอใจและมคีวามรูส้กึ
ทีด่ต่ีอการบรกิารดงักล่าว 
 ดังนัน้ คุณภาพของการบริหารการบริการและการให้บริการของพนักงานบริการ 
นบัเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ของการบรกิาร ซึง่ขึน้อยู่กบัการวางแผนการบรกิาร
ที่ต้องสอดคล้องกับการคาดหวงัของผู้รบับริการ และการพัฒนาคุณลกัษณะของพนักงาน
บรกิารที่ด ีได้แก่ การเป็นผู้ที่มจีติส านึกของการให้บรกิาร รวมทัง้การมคีวามรู้ความสามารถ 



เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ นอกจากนัน้ สภาพแวดล้อม และ
บรรยายกาศของการบรกิารที่ดกี็เป็นปจัจยัที่มคิวรละเลย การจดัสภาพแวดล้อมของสถานที่
ให้บรกิารให้สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบร้อย สะดวกสบาย สวยงาม และอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
ทนัสมยัส าหรบัใหบ้รกิารแก่ผูม้าใชบ้รกิาร รวมทัง้บุคลากรผูท้ีป่ฏบิตังิานบรกิาร จะช่วยส่งเสรมิ
สรา้งบรรยากาศของการบรกิารทีส่รา้งความรูส้กึทีด่แีละความพงึพอใจของการบรกิารทุกระดบั 

2. ความคาดหวงัของผูร้บับริการ (Expectation) 
เมือ่ผูร้บับรกิารมาตดิต่อกบัองคก์รหรอืธุรกจิแบบใดๆ  กม็กัจะไดร้บัการบรกิารอย่างใด 

อยา่งหนึ่ง ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรบัรูเ้กีย่วกบัความคาดหวงัพืน้ฐานและรูจ้กัส ารวจความ
คาดหวงัเฉพาะของผูร้บับรกิาร เพื่อสนองบรกิารที่ตรงกบัการคาดหวงั ซึง่จะท าใหผู้ใ้หบ้รกิาร
เกดิความพงึพอใจหรอือาจเกดิความประทบัใจขึน้ได้ หากบริการนัน้เกดิความคาดหวงัที่มอียู ่ 
เป็นที่ยอมรบัว่าผู้รบับรกิารมกัจะคาดหวงัการบรกิารที่รวดเร็วทนัใจ มปีระสิทธิภาพ และ
แสดงออกด้วยอธัยาศยัไมตรทีี่ดงีาม  ทัง้นี้สิง่ทีผู่้รบับรกิารคาดหวงันัน้ จะแตกต่างผนัแปรไป
ตามลกัษณะของการบรกิาร 

3. ความพร้อมในบริการ (Readiness) 
ประสทิธภิาพของการบรกิารขึน้อยูก่บัความพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารในสิง่ทีผู่ร้บับรกิาร 

ต้องการ ภายในเวลาและด้วยรูปแบบที่ต้องการความต้องการของบุคคล เป็นเรื่องที่ซบัซ้อน 
และไมอ่าจก าหนดตายตวัได ้ เพราะความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัตามธรรมชาต ิ 
ทัง้ยงัแปรเปลี่ยนไปได้ทุกขณะตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้  หน่วยบรกิาร จ าเป็นต้องตรวจสอบ
ดูแลใหบุ้คลากร  รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้มคีวามพรอ้มอยู่ตลอดเวลา เพื่อทีจ่ะสนอง
บรกิารไดอ้ยา่งฉบัพลนัและรวดเรว็  

4. ความมีคณุค่าของการบริการ (Values) 
คุณภาพของการใหบ้รกิารทีต่รงไปตรงมา ไมเ่อาเปรยีบ และเกดิความรูส้กึประทบัใจ  

เพราะการบรกิารทีด่เียีย่ม จะท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัคุณค่าจากการบรกิารนัน้อย่างเตม็เป่ียม 
5. ความสนใจต่อการบริการ (Interest) 
การใหค้วามสนใจอยา่งจรงิใจต่อผูร้บับรกิารทุกระดบัและทุกคนอย่างยตุธิรรม มกีารให้ 

บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนันับเป็นหลกัการของการให้บรกิารที่ส าคญัที่สุด ไม่ว่าผู้รบับรกิารจะ
เป็นใครกต็าม ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งใหค้วามสนใจโดยเสมอภาคกนั  
 ดงันัน้ การปฏบิตัิต่อผู้รบับรกิารจะต้องสุภาพอ่อนโยน และให้เกียรติตลอดเวลา ใน
กรณทีีม่ผีูร้บับรกิารมาพรอ้มกนัหลายคน ควรมกีารใหบ้รกิารตามล าดบัก่อนหลงั  

6. ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtersy) 
การตอ้นรบัผูร้บับรกิารดว้ยสหีน้าทีย่ ิม้แยม้แจม่ใส และท่าทสีุภาพอ่อนโยน ของผูใ้ห้- 

บรกิาร แสดงถงึอธัยาศยัของความเป็นมติร และบรรยากาศของการบรกิารทีอ่บอุ่นเป็นกนัเอง 
จะส่งผลให้ผู้รบับรกิารเกิดความรู้สกึที่ดแีละประทบัใจต่อการบรกิารที่ได้รบัคุณสมบตัิของผู้



ให้บรกิารและพฤติกรรมการบรกิารที่ด ีจงึเป็นปจัจยัส าคญัในการให้บรกิารด้วยจติไมตรแีก่
ผูร้บับรกิาร ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมบีุคลกิภาพทีส่ง่างามมชีวีติชวีา ยิม้แยม้แจ่มใส รูจ้กัคน้หา
ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร มทีกัษะและจติส านึกของการใหบ้รกิาร 

7. ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริการ (Efficiency) 
ความส าเรจ็ของการบรกิาร  ขึน้อยูก่บัการบรกิารอยา่งเป็นระบบทีม่ขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน  

เนื่องจากการบรกิารเป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งระหว่างคนกบัคน การก าหนดปรชัญาการบรกิาร หรอื
แผนในการใหบ้รกิารและพฒันากลยุทธก์ารบรกิารเพื่อใหก้ารบรกิารทีม่คีุณภาพสม ่าเสมอย่อม
แสดงให้เห็นถึงประสทิธภิาพของการบรกิาร ซึ่งเริม่ต้นจากการวเิคราะห์วจิยัความต้องการ
ปฎกิริยิาตอบสนองและความประทบัใจของผูร้บับรกิาร ซึง่เริม่ต้นจากการวเิคราะห์วจิยัความ
ต้องการของผู้รบับริการ รวมทัง้รูปแบบและปจัจัยพื้นฐานของการบริการ น ามาก าหนด
เป้าหมายของการบรกิารรวมทัง้รูปแบบและปจัจยัพืน้ฐานของการบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู้รบับรกิาร โดยให้ความส าคญักบับุคลากรที่ปฏบิตัิกิจงานบรกิารทุกฝ่าย ซึ่งมี
บทบาทรบัผดิชอบงานบรกิารที่ตนเองถนัด และมอี านาจในการตดัสนิใจขณะปฏบิตังิาน การ
ตรวจสอบและปรบัปรุงการด าเนินงานบรกิารอย่างสม ่าเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์และความ
คาดหวังของผู้ร ับบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการให้สามารถ
ปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีไ่ดม้าตรฐานคุณภาพงานบรกิารอย่างสม ่าเสมอ 
 
3.  ข้อมลูทัว่ไปของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร     ไดร้บัการสถาปนาขึน้ในพระราชบญัญตั ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมอืนจะเป็น
มหาวทิยาลยัใหม่ในสายตาของคนทัว่ไป แต่ความจรงิแลว้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครมปีระวตัคิวามเป็นมาที่ยาวนาน และจดัเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวาม
เชีย่วชาญดา้นวชิาชพีมาเป็นเวลาชา้นาน จากเดมิทีร่วมตวัอยู่กบัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
ซึ่งเป็น สถานศึกษาที่จดัการเรยีนการสอนสายวชิาชพี อนัประกอบด้วย วทิยาเขตต่าง ๆ 
มากกว่า 35 วทิยาเขตทัว่ประเทศ และเมื่อมกีารปรบัเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบนัมาเป็น
มหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มกีารรวมกลุ่มวิทยาเขตในสงักัดแยกออกเป็น 9 
มหาวทิยาลยั และหนึ่งในมหาวทิยาลยัทีแ่ยกอสิระออกมา  กค็อื   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  จนถึงป จัจุบัน  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 
เป็นมหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่จกลางกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ยวทิยาเขตเดมิ 5 แห่ง  ทีม่พีืน้ทีไ่ม่
ห่างไกลกนันัก ไดแ้ก่ วทิยาเขตเทเวศร ์ , วทิยาเขตโชตเิวช , วทิยาเขตพณิชยการพระนคร , 
วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์, วทิยาเขตพระนครเหนือ มหาวทิยาลยัยงัคงยดึมัน่ในการสรา้ง
บณัฑตินักปฏบิตั ิทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยแบ่งการ
จดัการเรยีนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ไดแ้ก่ 

http://thewes.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/


10. คณะบรหิารธุรกจิ 
11. คณะศลิปศาสตร ์
12. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
13. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
14. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
15. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
16. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
17. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
18. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 

 

วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัชัน้น าแห่งโลกอาชพี (A Leading University for Diverse Careers) 
 

พนัธกิจของมหาวิทยาลยั (Mission Statement) 
1. จดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นวชิาชพีบนพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ 

มาตรฐานสากล 
2. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
3. ใหบ้รกิารงานวชิาการแก่สงัคม เพื่อสรา้งและพฒันาอาชพีโดยยดึหลกัปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
4. ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
5. สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐน์วตักรรม เพื่อถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาค 

การผลติและภาคบรกิาร 
 

อตัลกัษณ์  (Identity) 
 บณัฑตินกัปฏ  ิบตั ิใฝรู่ ้สูง้าน เชีย่วชาญเทคโนโลย ีมคีุณธรรม 
 

เอกลกัษณ์  (Uniqueness) 
 มหาวทิยาลยัแห่งโลกอาชพี  (University for Diverse Careers) 
 

เป้าประสงคข์องมหาวิทยาลยั 
1. จดัการศกึษาดา้นวชิาชพีและเทคโนโลยทีีส่ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัอาเซยีน/ 

นานาชาต ิ
2. ผลติบณัฑติใหเ้ป็นคนด ีคนเก่ง และมทีกัษะในการด ารงช  ิวติทีด่ ี
3. มรีะบบบรหิารจดัการทีค่ล่องตวั ยดืหยุน่ และมปีระสทิธภิาพ 
4. มรีะบบประกนัคุณภาพสู่ความเป็นเลศิทางการศกึษา 
5. เป็นแหล่งใหบ้รกิารและวชิาชพีทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 



6. สรา้งจติส านึกและสรา้งค่านิยมใหเ้กดิความรกัในศลิปวฒันธรรมไทย ภมูปิญัญา  
ทอ้งถิน่ และรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  

7. จ านวนผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดม้าตรฐานมคีุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดจ้ดัใหม้กีารเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี 
และปรญิญาโท ซึ่งในแต่ละปีมจี านวนนักศกึษาที่เขา้มาศกึษาต่อในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ จงึมคีวาม
จ าเป็นในการจดับรกิารแก่นักศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัศกึษา   มกีารจดัการดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา 
มีการจดับริการด้านกายภาพ การบริการของสถานพยาบาลที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นกัศกึษา  มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา  ฯลฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
นกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
 

 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา  อยู่ในสังกัด กองพัฒนานักศึกษา  
ส านกังานอธกิารบด ีเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานบรกิารหรอืกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจดัให้มขีึน้เพื่อตอบสนองความจ าเป็นต่อการศกึษา    และการ
ด าเนินชวีติโดยทัว่ไปในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  อนัจะส่งเสรมิและพฒันา
การศกึษาและคุณภาพชวีติอย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีมกนั      ประกอบด้วยงานกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศึกษา  งานประกนัภยัอุบตัิเหตุนักศึกษา  งานตรวจโรคและเอกซเรยน์ักศึกษา
ใหม่  งานจดัหางานท าระหว่างเรยีน  งานด้านการขอผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารหรอืการศกึษา
วชิาทหาร (ร.ด.) งานศูนยพ์ยาบาล  เป็นตน้ 
 
 ภาระงานของงานสวสัดิการและบริการนักศึกษา 
 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ประสานกองทุน เพื่อจดัสรรงบประมาณ และจ านวนทุนใหแ้ก่นักศกึษา  และจดัสรรให ้
9 คณะในสงักดัตามสดัส่วนที่ได้รบัการจดัสรร  โดยทัง้ 9 คณะ มหีน้าที ่เกบ็ประวตักิารได้รบั
ทุนของนกัศกึษา, ด าเนินการบนัทกึฐานขอ้มลูกองทุน กยศ., ตดิตามผลการเรยีนของนักศกึษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุน, จดัท ารายงานสถานภาพการจดัการศึกษา (University 
Profile)  รว่มกบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อจดัส่งขอ้มลูทีจ่ าเป็นใหก้บักองทุน
และธนาคารทีร่อ้งขอ และรวบรวมหลกัฐานประกอบการกูย้มืสง่กองทุน   
 

งานประกนัภยัอบุติัเหตนัุกศึกษา 
ด าเนินการจดัหาบรษิทัผูร้บัประกนัอุบตัเิหตุนกัศกึษา ทัง้ 9 คณะในสงักดั (ประสานกบั

กองคลงั), ศกึษาเอกสารสญัญาประกนัภยั จดัท าสญัญาประกนัภยัและประกนัสุขภาพ, ตดิต่อ
ประสานงานกบับรษิทัประกนัภยัเรื่องโรงพยาบาลที่เขา้ร่วม, ด า เนินการเรยีกร้องค่าสนิไหม



ทดแทน กรณีเกดิอุบตัเิหตุหรอืกรณีมปีญัหาดา้นสุขภาพ, จดัท าเอกสาร ชีแ้จงประชาสมัพนัธ ์
ใหก้บันกัศกึษารบัทราบกรณเีกดิอุบตัเิหตุโดยประสานงานกบัคณะหรอืหน่วยงานในสงักดั และ
จดัท าบนัทกึการเกดิอุบตัเิหตุของนกัศกึษา เพื่อศกึษาขอ้มลู และจดัท ารายงานผล  

 

งานตรวจโรคและเอกซเรยนั์กศึกษาใหม่ 
ด าเนินการจดัหาสถานบรกิารในการตรวจสุขภาพ  ทัง้ 9 คณะในสงักดั (ประสานกบั

กองคลงั), ศกึษาเอกสารประกอบการให้บรกิาร, จดัท าสญัญาการตรวจสุขภาพนักศกึษาใหม่, 
ตดิต่อประสานงานกบัสถานบรกิารที่ตรวจสุขภาพ, จดัท าเอกสาร ชีแ้จงประชาสมัพนัธ์ ใหก้บั
นักศกึษารบัทราบถงึก าหนดการและขัน้ตอน หรอืกระบวนการการตรวจสุขภาพนักศกึษาใหม่
ประจ าแต่ละศูนย ์โดยประสานงานกบัคณะหรอืหน่วยงานในสงักดั และจดัส่งรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพนกัศกึษาใหมใ่หก้บัคณะในสงักดั 

 

งานจดัหางานท าระหว่างเรียน 
บรกิารจดัหางานพเิศษ (Part Time Job) ทัง้ 9 คณะในสงักดั เพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่

นักศึกษาระหว่างเรยีนและปิดภาคเรยีน  เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงนิของครอบครวั, 
ประสานความร่วมมอืกบัคณะในสงักดัมหาวทิยาลยัในการสรา้งงาน, ประสานความร่วมมอืกบั
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, วิเคราะห์ปญัหาการท างานระหว่างเรยีน, ศึกษา
ผลกระทบการท างานระหว่างเรยีนของนักศกึษา และปรบัปรุงพฒันาขัน้ตอนการด าเนินงานให้
มปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

 
งานด้านการขอผอ่นผนัการเกณฑท์หารหรือการศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) 
ด าเนินการขอผ่อนผนัการเขา้รบัราชการเพื่อลาศกึษาต่อ, ด าเนินการขอผ่อนผันเขา้รบั

ราชการเป็นทหารกองประจ าการระหว่างการศกึษาหรอืเรยีนรู ้(การเกณฑท์หาร) , ด าเนินการ
ขอผ่อนผนัการระดมพลหรอืความพรัง่พรอ้มในการเรยีกพล, ด าเนินการจดัการเรยีนวชิาทหาร 
อาทเิช่น การประสานงานกบักรมรกัษาดนิแดน ต่างๆ 

 

งานศนูยพ์ยาบาล 
ด าเนินการรกัษาพยาบาลเบื้องต้น ทัง้ 9 คณะในสงักดั โดยให้บรกิารทัง้หมด 3 ศูนย ์

ไดแ้ก่ 1. ศูนยพ์ยาบาลเทเวศร ์ 2. ศูนยพ์ยาบาลพณชิยการพระนคร 3. ศูนยพ์ยาบาลพระนครเหนือ  
จดัตัง้ตามโครงการพฒันาส่งเสรมิสุขภาพนักศกึษามหาวยิาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2551   

 
 
 
 
 
 



4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 เกษร  มาลา (2550)  ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการให้บรกิารในงานกจิการ
นกัศกึษาของสถาบนัการบนิพลเรอืน  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ
ของนักศึกษาที่มต่ีอการให้บรกิารในงานกิจการนักศึกษาของสถาบนัการบนิพลเรอืน  ทัง้ 5 
งาน คอื งานบรกิารปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ งานบรกิารแนะแนวและใหค้ าปรกึษา  งานบรกิาร
ทุนการศกึษา  งานบรกิารพยาบาล  และงานบรกิารกจิกรรมและชมรมนกัศกึษา กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการบินพลเรือนที่
ลงทะเบยีนเรยีนในปีการศึกษา 2549   จ านวน 280  คน    สถิตที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่    t-test    และ F-test  ทดสอบรายคู่โดยวธิขีอง เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ก าหนด  
ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และ 0.05  พบว่า ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอ
การใหบ้รกิารในงานกจิการนกัศกึษาของสถาบนัการบนิพลเรอืนในภาพรวมมคีวามพงึพอใจต่อ
การให้บรกิารในงานกิจการนักศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจ
ของนักศึกษาที่มต่ีอการให้บรกิารในงานกิจการนักศึกษาของสถาบนัการบินพลเรอืน  โดย
จ าแนกตามเพศและระดับชัน้ปีของนักศึกษา  คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาช ายและ
นักศกึษาหญิงในภาพรวมไม่พบความแตกต่าง และความพงึพอใจของนักศกึษาระดบัชัน้ปีที่
แตกต่างกนัในภาพรวมพบว่ามคีวามแตกต่างกนั 
 

 ประสงค์ อุทยั, เกษมชาติ อุทยั, วฒันา เอกปมติศิลป์, วรรณิภา อุทยั และ สมบตั ิ  
ทฑีทรพัย ์(2551) ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการให้บรกิารของมหาวทิยาลยัธนบุร ี2551  
การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการให้บรกิารของ
มหาวทิยาลยัธนบุร ีใน 4 ด้าน คอื ด้านบุคลากร  ด้านเวลาในการให้บรกิาร ด้านขอ้มูล และ
ด้านอาคารและสถานที่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี  
ชัน้ปีที ่3-4 มหาวทิยาลยัธนบุร ีปีการศกึษา 2551 จ านวน 200 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัใน
ครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม สถติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  แจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)   พบว่า ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของมหาวทิยาลยั 
ธนบุร ีในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัศกึษามคีวามพงึพอใจในดา้นเวลาในการใหบ้รกิาร
มากทีสุ่ด รองลองมาคอื ดา้นบุคลากร ดา้นขอ้มลู และดา้นอาคารและสถานที ่ตามล าดบั 
 

ประสงค์  ไทยสง่า, พลากร ชาญณรงค์ และ สามารถ เขียวป ัน้ ( 2551)  ความ       
พงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการบรกิารของกองพฒันานักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงครามมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิาร
ของกองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 



นกัศกึษาชายและหญงิ ภาคปกต ิ ชัน้ปีที ่1-4   ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเครจซี
และมอรแ์กน แลว้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ไดจ้ านวน 364  คน  เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คอื ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอ
ภาค  ด้านการให้บรกิารอย่างทนัเวลา  ด้านการให้บรกิารอย่างเพยีงพอ ด้านการให้บรกิาร
อยา่งต่อเนื่อง ดา้นการใหบ้รกิารอยา่งกา้วหน้า ดา้นเจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิาร  และดา้นสถานทีแ่ละ
สิง่อ านวยความสะดวก  สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูลได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ค่า t-test   One Way  ANOVA   และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธิี (Scheffe’s method)   
พบว่า ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการบรกิารของกองพฒันานักศึกษา มหาวทิยาลยั  
ราชภฏัพบิูลสงคราม  ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น  โดยดา้นทีพ่งึพอใจมากทีสุ่ด 
คอื ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค  รองลงมา ด้านการให้บรกิารอย่างเพยีงพอ  ด้านการ
ให้บรกิารอย่างก้าวหน้า  ด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  ด้านการให้บรกิารอย่างทนัเวลา  และด้านเจา้หน้าที ่ ทีใ่ห้บรกิารตามล าดบั  ผลการ 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา  มีต่อการบริการของกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม พบว่า การจ าแนกตามเพศและชัน้ปีของนักศกึษามคีวาม-
พงึพอใจต่อการบรกิารของกองพฒันานกัศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั และ การจ าแนกตาม   คณะวชิา 
พบว่า  นักศกึษามคีวามพงึพอใจที่มต่ีอการบรกิารของกองพฒันานักศกึษา แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  

 สมพร  ภูช านิ  (2551)  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการ
ให้บรกิารของงานบรกิารการศึกษาคณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง มวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ที่ม ีต่อการให้บร ิการของงาน
บริการการศึกษา คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของ
นักศึกษาระดบัปรญิญาตรทีี่มต่ีอการให้บริการของงานบรกิารการศึกษา  คณะนิติศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาคณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ชัน้ปีที่ 3 -4 จ านวน 400 คน  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ 
One Way ANOVA ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  พบว่า  นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มคีวามพงึพอใจที่มต่ีอการใหบ้รกิารของงานบรกิารการศกึษา คณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง  โดยรวมและในแต่ละด้าน พบว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  การเปรยีบเทยีบความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรทีี่มต่ีอการ
ใหบ้รกิารของงานบรกิารการศกึษา คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ 
ชัน้ปี ทีศ่กึษาและประเภทการมาเรยีน มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05     นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อการให้บรกิาร
ของงานบรกิารการศกึษา ดงันี้  ดา้นสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม  ควรตดิเครื่องปรบัอากาศบรเิวณ
ทีต่ดิต่อและที่นัง่พกัรอเจา้หน้าที ่ด้านการบรกิารของเจา้หน้าที่ เจา้หน้าทีค่วรมมีนุษยสมัพนัธ์



และแนะน านักศึกษาที่มาขอรบับรกิารด้วยวาจาไพเราะ  ยิ้มแย้ม  ไม่ปดัความรบัผิดชอบ
ระหว่างเจา้หน้าที ่ ดา้นวธิกีารและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ควรปรบัปรงุขัน้ตอนของการใหบ้รกิาร
การศกึษาใหเ้สรจ็สิน้ภายในเวลาทีร่วบรดัและรวดเรว็ (One-Stop-Service)  และดา้นการให้
ข้อมูลข่าวสารและค าปรกึษาแนะแนว ควรประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆ  ของงานบริการ
การศกึษาใหร้วดเรว็ สม ่าเสมอและหลายช่องทาง เช่น  ตดิประกาศหลายๆ บอรด์  เสยีงตาม
สายของมหาวทิยาลยั และจดัท าแผ่นพบั  โปสเตอร ์เพื่อประชาสมัพนัธใ์หน้ักศกึษาทราบอย่าง
ทัว่ถงึ 
 

 พรวภิา บรรจงแจม่ และคณะ (2551)  ความพงึพอใจของนักศกึษาภาคปกตทิีม่ต่ีอการ
ใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมชยันาท มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความ
พงึพอใจของนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่มต่ีอการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
การศึกษาจนัทรเกษมชยันาท และเพื่อเปรยีบเทียบการให้บริการในด้านการประสานงาน
ระหว่างเจา้หน้าที่ประจ าศูนยจ์นัทรเกษมชยันาท และมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมรวมถงึ
ปรบัปรุงในด้านการแก้ปญัหา เรื่องผลการเรยีนของนักศกึษาภาคปกตใิห้มคีวามรวดเรว็มาก
ยิง่ขึน้ โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล คอื เพศ อายุ ระดบัชัน้ปี คณะวชิา โดยวธิกีาร
วจิยัดว้ยวธิกีารส ารวจ  คอื ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการท าวจิยั โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 600 ตัวอย่าง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์
ค่าความถี่ รอ้ยละ และฐานนิยม วเิคราะหค์่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.7  ส่วนใหญ่อาย ุ19 ปี จ านวน 20 คน คดิ
เป็นร้อยละ 33.3 ผู้ตอบแบบสอบถามเรยีนในระดบัชัน้ปีที่ 1 จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 
50.0 และเรยีนคณะวทิยาการจดัการจ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.3  ดา้นความพงึพอใจที่
มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจา้หน้าทีใ่นระดบัปานกลางทุกเรื่อง โดยมใีนเรื่องการใหบ้รกิารทีเ่ป็นกนัเองของเจา้หน้าทีม่าก
ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40  รองลงมาคอื เรื่องการแต่งกายของเจา้หน้าที ่ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.28  เรื่องการให้การแก้ปญัหาด้านกองทุน กยศ. ของเจา้หน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.27 เรื่อง
การให้ค าปรกึษาด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25  เรื่อง
ภาพรวมของเจา้หน้าที่ให้บรกิารค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 เรื่องการให้บรกิารด้านการลงทะเบยีน
ของเจา้หน้าที ่ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.12  เรื่องการใหค้ าปรกึษาดา้นการลงทะเบยีนของเจา้หน้าที ่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08  เรื่องความสนใจในการแก้ปญัหาเรื่องค่าระดบัคะแนนของเจ้าหน้าที ่
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.00  เรื่องระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่แก้ไขปญัหาในแต่ละเรื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.83  และเรื่องการให้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์ของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิ มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร
ของเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมศูนยช์ยันาท ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญั 
0.05  ดงันัน้จงึยอมรบั H0  ปฏเิสธ H1 
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ตารางที ่1 
ผู้วิจยั
(ปี) ประเดน็วิจยั วตัถปุระสงค ์

ตวัแปร 
กลุ่ม

ตวัอย่าง 
เครื่องมือ 

อิสระ ตาม 

เกษร
มาลา 

ความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาที ่

1)เพือ่ศกึษาความ 
พงึพอใจของนกัศกึษา 

- เพศ 
- ระดบั 

ความพงึพอใจ
ของนกัศกึษา 

นกัศกึษา
ระดบัปรญิญา 

แบบสอบถาม
แบบมาตร 

(2550) มต่ีอการ ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารใน   ชัน้ปี ทีม่ต่ีอการให ้ ตร ีของ ประมาณค่า 
 ใหบ้รกิาร งานกจิการนกัศกึษา  บรกิารในงาน สถาบนั  
 ในงานกจิการ ของสถาบนัการบนิ  กจิการ การบนิ  
 นกัศกึษาของ พลเรอืน  นกัศกึษา ทัง้ พลเรอืน  
 สถาบนัการบนิ 2)เพือ่เปรยีบเทยีบ  5 ดา้น คอื โดยการสุ่ม  
 พลเรอืน ความพงึพอใจของ  - การปฐมนิเทศ แบบแบ่งชัน้  
  นกัศกึษาทีม่ต่ีอการ

ใหบ้รกิารในงาน
กจิการนกัศกึษา 

 -แนะแนวและ 
ใหค้ าปรกึษา 
-บรกิารทุน 

(Stratified 
Random 
Sampling) 

 

  ของสถาบนั  การศกึษา   
  การบนิพลเรอืนโดย  -การพยาบาล   
  จ าแนกตามสถานภาพ  -กจิกรรมและ   
  ของนกัศกึษา  ชมรมนกัศกึษา   
       
ประสงค,์ ความพงึพอใจ เพือ่ศกึษาความ - ชัน้ปี ความพงึพอใจ นกัศกึษา แบบสอบถาม 
เกษม- ของนกัศกึษา พงึพอใจของนกัศกึษา - คณะ ของนกัศกึษา ชัน้ปีที ่3-4  แบบมาตร 
ชาต,ิ 
วฒันา, 

ทีม่ต่ีอการ
ใหบ้รกิารของ 

ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร
ของมหาวทิยาลยั 

 ทีม่ต่ีอการให ้
บรกิารของ 

มหาวทิยาลยั
ธนบุร ี

ประมาณค่า 

วรรณภิา
และ 

มหาวทิยาลยั
ธนบุร ี

ธนบุรใีน 4 ดา้น  
ดา้นบุคลากร 

 มหาวทิยาลยั
ธนบุรซีึง่แบ่ง 

โดยการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ 

 

สมบตัิ
(2551) 

 ดา้นเวลาในการ
ใหบ้รกิาร 
ดา้นขอ้มลูและ 

 ออกเป็น 4 ดา้น
ดา้นบุคลากร
ดา้นเวลาใน 

(Stratified 
Random 
Sampling) 

 

  ดา้นอาคารและสถานที ่  การใหบ้รกิาร   
    ดา้นขอ้มลู   
    และดา้นอาคาร   
    และสถานที ่   
       

 
 
 
 
 
 



ตารางที ่1 (ต่อ) 
ผู้วิจยั
(ปี) ประเดน็วิจยั วตัถปุระสงค ์

ตวัแปร 
กลุ่ม

ตวัอย่าง 
เครื่องมือ 

อิสระ ตาม 

ประสงค,์ ความพงึพอใจ 1)เพือ่ศกึษาความ - เพศ ความพงึพอใจ นกัศกึษา แบบสอบถาม 
พลากร ของนกัศกึษาที ่ พงึพอใจของนกัศกึษา - ชัน้ปี ของนกัศกึษา ชัน้ปีที1่-4  แบบมาตร 
และ มต่ีอการบรกิาร ทีม่ต่ีอการบรกิารของ - คณะวชิา ทีม่ต่ีอการ มหาวทิยาลยั ประมาณค่า 
สามารถ ของกองพฒันา- กองพฒันานกัศกึษา  บรกิารของ ราชภฏัพบิลู-  
(2551) นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั  กองพฒันา- สงคราม  
 มหาวทิยาลยั พบิลูสงคราม  นกัศกึษา โดยการสุ่ม  
 ราชภฏัพบิลู- 2)เพือ่เปรยีบเทยีบ  มหาวทิยาลยั แบบแบ่งชัน้  
 สงคราม ความพงึพอใจของ  ราชภฏัพบิลู- (Stratified  
  นกัศกึษาทีม่ต่ีอการ  สงคราม  Random  
  บรกิารของ 

กองพฒันานกัศกึษา 
 7  ดา้น 

-การใหบ้รกิาร 
Sampling)  

  มหาวทิยาลยัราชภฏั-  อย่างเสมอภาค   
  พบิลูสงคราม จ าแนก  -การใหบ้รกิาร   
  ตามเพศ ชัน้ปี และ  อย่างทนัเวลา   
  คณะวชิา  -การใหบ้รกิาร   
    อย่างเพยีงพอ   
    -การใหบ้รกิาร   
    อย่างต่อเนื่อง   
    -การใหบ้รกิาร   
    อย่างกา้วหน้า   
    -เจา้หน้าทีใ่ห ้   
    บรกิาร    
    -สถานทีแ่ละ   
    สิง่อ านวยฯ 

 
  

สมพร ความพงึพอใจ 1)เพือ่ศกึษาความ - เพศ ความพงึพอใจ นกัศกึษา แบบสอบถาม 
ภชู าน ิ ของนกัศกึษา พงึพอใจของนกัศกึษา - ชัน้ปี ของนกัศกึษา คณะ แบบมาตร 
(2551) ระดบัปรญิญา-

ตร ีทีม่ต่ีอการ 
ระดบัปรญิญาตร ีทีม่ ี
ต่อการใชบ้รกิารของ 

- ประเภท     
  การ 

ระดบัปรญิญา-
ตร ีทีม่ต่ีองาน 

นิตศิาสตร์
มหาวทิยาลยั 

ประมาณค่า 

 ใหบ้รกิาร 
ของงานบรกิาร 

งานบรกิารการศกึษา
คณะนิตศิาสตร ์

  มาเรยีน บรกิาร การ
การศกึษา  

รามค าแหง
ชัน้ปีที ่3-4 

 

 การศกึษา มหาวทิยาลยั  คณะนิตศิาสตร ์ ซึง่ลงทะเบยีน  
 คณะนิตศิาสตร ์ รามค าแหง  มหาวทิยาลยั เรยีนในภาค  
 มหาวทิยาลยั   รามค าแหง เรยีนที ่2   
 รามค าแหง   4 ดา้น    
       

 
 



ตารางที ่1 (ต่อ) 
ผู้วิจยั
(ปี) ประเดน็วิจยั วตัถปุระสงค ์

ตวัแปร 
กลุ่ม

ตวัอย่าง 
เครื่องมือ 

อิสระ ตาม 

สมพร  2)เพือ่เปรยีบเทยีบ  ไดแ้ก่ โดยการสุ่ม  
ภชู าน ิ  ความพงึพอใจของ  - สถานทีแ่ละ ตวัอย่างแบบ  
(2551) 
(ต่อ) 

 นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี

 สิง่แวดลอ้ม 
-การบรกิาร 

เจาะจง
(Purposive 

 

  ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร  ของเจา้หน้าที ่ Sampling)  
  ของงานบรกิารการ  -วธิกีารและ   
  ศกึษา คณะนิตศิาสตร ์  ขัน้ตอนการ   
  มหาวทิยาลยั  ใหบ้รกิาร   
  รามค าแหง  -การใหข้อ้มลู   
    ขา่วสารและ   
    การบรกิาร   
    แนะแนว   
       
พรวภิา ความพงึพอใจ 1) เพือ่ศกึษาความ - เพศ ความพงึพอใจ นกัศกึษา แบบสอบถาม 
บรรจง- ของนกัศกึษา พงึพอใจของนกัศกึษา - อายุ ของนกัศกึษา ภาคปกต ิ แบบมาตร 
แจ่ม ภาคปกตทิีม่ต่ีอ ภาคปกตทิีม่ต่ีอการ - ระดบั ภาคปกตทิีม่ต่ีอ โดยการสุ่ม ประมาณค่า 
และคณะ การใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารของ   ชัน้ปี การใชบ้รกิาร แบบแบ่งชัน้  
(2551) ของเจา้หน้าที ่ เจา้หน้าทีป่ระจ าศนูย ์ - คณะวชิา ของเจา้หน้าที ่ (Stratified  
 มหาวทิยาลยั การศกึษาจนัทรเกษม  ประจ าศนูย ์ Random  
 ราชภฏัจนัทร- ชยันาท  การศกึษา Sampling)  
 เกษมชยันาท 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ  มหาวทิยาลยั   
  การใหบ้รกิารในดา้น  ราชภฏัจนัทร-   
  การประสานงาน   เกษมชยันาท   
  ระหว่างเจา้หน้าที ่     
  ประจ าศนูยจ์นัทร     
  เกษมชยันาทและ     
  มหาวทิยาลยัราชภฏั-     
  จนัทรเกษม รวมถงึ     
  ปรบัปรุงในดา้นการ     
  แกป้ญัหาเรือ่งผลการ     
  เรยีนของนกัศกึษา     
  ภาคปกตใิหม้คีวาม     
  รวดเรว็มากยิง่ขึน้     
       

 
 
 
 



ตารางสรปุประเดน็วิจยั 
ตารางที ่2 

ผู้วิจยั  (ปี) เพ
ศ 

อา
ย ุ

ชัน้
ปี 

สา
ขา

วิช
า 

คณ
ะวิ
ชา

 

ระ
ดบั

กา
รศึ

กษ
า 

ปร
ะเ
ภท

นัก
ศึก

ษา
 

ปร
ะเ
ภท

กา
รม

าเ
รีย

น 

ตวัแปรตาม 

เกษร มาลา (2550) /  /      
ความพงึพอใจต่อ 
การบรกิาร 5 

ดา้น 

ประสงค,์ เกษมชาต,ิ วฒันา, 
วรรณภิา และสมบตั ิ (2551) 

  /  /    
ความพงึพอใจต่อ 
การบรกิาร 4 

ดา้น 
ประสงค,์ พลากร และสามารถ 
(2551) 

/  /  /    
ความพงึพอใจ 
ต่อการบรกิาร 

สมพร  ภชู านิ (2551) /  /     / 
ความพงึพอใจต่อ 
การบรกิาร 4 

ดา้น 
พรวภิา  บรรจงแจ่ม และคณะ 
(2551) 

/ /   /    
ความพงึพอใจต่อ 

การบรกิาร  

 
สรปุ  กรอบแนวคิดท่ีน ามาใช้ในการสร้างกรอบงานวิจยัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ  จากผลงานวจิยัทีไ่ดท้บทวนมาในตารางที ่ 2   ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ  
ประสงค์  ไทยสง่า, พลากร ชาญณรงค์  และสามารถ  เขยีวป ัน้ (2551) ซึ่งพบว่า เพศ  ชัน้ปี 
และคณะทีศ่กึษา  มาสรา้งเป็นตวัแปรอสิระ 

ตวัแปรตาม    ไดแ้นวความคดิของ โครแ์มน (Korman, A.K., 1977  อ้างองิในสมศกัดิ ์
คงเทีย่ง และอญัชล ีโพธิท์อง, 2542, หน้า  161-162) ไดจ้ าแนกทฤษฎคีวามพงึพอใจในงาน
ออกเป็น 2 กลุ่มคอื 

1. ทฤษฎกีารสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถอืว่าความพงึพอใจ ในงานเกดิจากความ
ต้องการส่วนบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อผลที่ได้รบัจากงานกับการประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล 

2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกับ
คุณลกัษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการ
ประเมนิผลการท างาน  

โดยจะแบ่งเป็นการสรา้งความพงึพอใจทีม่กีารใหบ้รกิาร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1.  ดา้นการบรกิาร  
 2.  ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้  



 3.  ดา้นยาและเวชภณัฑ ์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัไดก้รอบแนวคดิ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

             ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

เพศ 

ชัน้ปี 

คณะทีศ่กึษา 

ความพึงพอใจในการบริการ 

 

1. ดา้นการบรกิาร 

2. ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

3. ดา้นยาและเวชภณัฑ ์

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 



 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความ
พงึพอใจของนักศกึษาในการเขา้รบับรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะทีศ่กึษา 
โดยมรีายละเอยีดในการด าเนินการวจิยั ตามล าดบั ดงันี้ 

6. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
7. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการท าวจิยั 
8. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
9. การวเิคราะหข์อ้มลู 
10. การแปลความ 

 

   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ นกัศกึษาทัง้ 9 คณะ ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่น 

ระดบัปรญิญาตร ีสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 10,846 คน  (ขอ้มลู 
: ส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศกึษา 2556) 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้วจิยัได้ท ำกำรสุ่มตวัอย่ำงของนักศกึษำทุกชัน้ปี ทัง้ 9 คณะ ที่ก ำลงัศกึษำอยู่ในระดบั
ปรญิญำตร ีสงักดัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร  จ ำนวน 386  คน โดยใชสู้ตรกำร
หำกลุ่มตวัอย่ำงประชำกรของ Yamane  (Yamane, 1973: 725) และก ำหนดค่ำควำมเชื่อมัน่
เท่ำกบั 95% เกีย่วกบักำรสุ่มตวัอยำ่ง หรอืยอมใหค้่ำควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกบั .05    
ดงัสตูรต่อไปนี้ 
 

   n =  2Ne1
N


 

 โดย   n        =     จ ำนวนของขนำดตวัอยำ่ง 

  N      =     จ ำนวนรวมทัง้หมดของประชำกรทีใ่ชศ้กึษำ 
  e =     ควำมผดิพลำดทีย่อมรบัได ้ 
    (ในกำรศกึษำนี้ก ำหนดใหเ้ท่ำกบั .05) 



 

 แทนค่ำ n = 2(.05))  X(10,8461
10,846


 

     

= 385.70 
 

เมือ่แทนค่ำขนำดของประชำกรในสตูร จะไดข้นำดของกลุ่มตวัอยำ่ง เท่ำกบั 386 คน 
ก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกเป็นคณะทีศ่กึษำ โดยใช้ค ำนวณสดัส่วนตวัอย่ำงตำม

ขนำดของประชำกร (Proportional to Size) โดยค ำนวณตำมสตูร ดงันี้ 
 

มงคลพระนครคโนโลยรีาชวทิยาลยัเทงหมดของมหาิิญญาตรทีั ้กษาระดบัปรจ านวนนกัศึ
ะกษาแต่ละคณจ านวนนกัศึ  Xิ่างทัง้หมดจ านวนตวัอย

 
จำกกำรค ำนวณหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมคณะที่ศึกษำ โดยค ำนวณเป็น

สดัส่วนกบัขนำดประชำกร ไดด้งันี้ 
 

ตารางศนูยพ์ยาบาล 
ตำรำงที ่3 ศูนยพ์ยำบำลเทเวศร ์

คณะ 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 
คณะครศุำสตรอุ์ตสำหกรรม 881 31 
คณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน 813 29 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร ์ 1,622 58 
คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบ 437 16 

รวม 3,753 134 
 
 

ตำรำงที ่4 ศูนยพ์ยำบำลพณิชยกำรพระนคร 

คณะ 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 
คณะบรหิำรธุรกจิ 3,415 121 
คณะศลิปศำสตร ์ 850 30 
คณะอุตสำหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 465 17 

รวม 4,730 168 



ตำรำงที ่5  ศูนยพ์ยำบำลพระนครเหนือ 

คณะ 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 
คณะวศิวกรรมศำสตร ์ 2,016 72 
คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 347 12 

รวม 2,363 84 
 
 

ตำรำงที ่6  ศูนยพ์ยำบำลมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

ศนูย ์
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 
ศูนยเ์ทเวศร ์ 3,753 134 
ศูนยพ์ณชิยกำรพระนคร 4,730 168 
ศูนยพ์ระนครเหนือ 2,363 84 

รวม 10,846 386 
ทีม่ำของขอ้มลูประชำกร : ส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ภาคเรยีนท ี2   

   ปีการศกึษา 2556 
 
กลุ่มตวัอย่ำงใช้วธิกีำรสุ่มตวัอย่ำงแบบบงัเอญิ (Accident Sampling) ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยจะท ำกำรเก็บข้อมูลจำกนักศึกษำทัง้ 3 ศูนย์  (9 คณะ)  ในสงักัดมหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี   
รำชมงคลพระนคร ที่ใช้บรกิำรของงำนพยำบำลในแต่ละศูนย ์ซึ่งจะเก็บขอ้มูลให้ครบ  386  คน  
ดงัตวัอยำ่งตำมสดัส่วนทีก่ ำหนดไว ้
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้ ผู้วจิยัได้สร้ำงขึ้นเอง เป็นแบบสอบถำม
ควำมพงึพอใจของนกัศกึษำทีม่ต่ีอกำรใชบ้รกิำรงำนพยำบำลของมหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี
รำชมงคลพระนคร แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดย
ค ำถำมมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check List) ประกอบดว้ย เพศ  ชัน้ปี และคณะที่
ศกึษำ  จ ำนวน  3  ขอ้ 



ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกบัควำมคดิเหน็ของนักศกึษำทีม่ต่ีอกำรใหบ้รกิำรงำน
พยำบำลของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร โดยค ำถำมมลีกัษณะเป็นแบบมำตรวดั
ประมำณค่ำ (Rating Scale) ม ี3 ดำ้น คอื   

ดำ้นกำรบรกิำร      จ ำนวน  8 ขอ้ 
ดำ้นกำรรกัษำพยำบำล    จ ำนวน  8 ขอ้ 
ดำ้นยำและเวชภณัฑ ์   จ ำนวน  8 ขอ้ 

โดยมหีลกัเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ดงันี้ 
เหน็ดว้ยอยำ่งยิง่  ให ้ 5  คะแนน 
เหน็ดว้ย  ให ้ 4  คะแนน 

 ไมแ่น่ใจ   ให ้ 3  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  ให ้ 2  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอยำ่งยิง่ ให ้ 1  คะแนน 
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิโดยมลีกัษณะขอ้ค ำถำมปลำยเปิด (Open Ended) 
 
การสร้างเครื่องมือในการท าวิจยั 
แบบสอบถำมฉบบันี้ ผูว้จิยัไดส้รำ้งขึน้เอง มขี ัน้ตอนในกำรสรำ้ง ดงันี้ 
1.  ศกึษำแนวคดิ  ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรือ่งควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ 

ที่มต่ีอกำรให้บรกิำรงำนพยำบำลของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร จำกนัน้ น ำมำ
ก ำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย ก ำหนดนิยำม และเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรสร้ำง
แบบสอบถำม 

2. สรำ้งแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของนกัศกึษำทีม่ต่ีอกำรใหบ้รกิำรงำนพยำบำลของ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร โดยก ำหนดขอบเขตและเนื้อหำให้ครอบคลุมตำม
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งกำร รวม 3 ดำ้น คอื ดำ้นกำรบรกิำร  ดำ้นกำรรกัษำพยำบำลเบือ้งตน้  
และดำ้นยำและเวชภณัฑ ์

3.  น ำแบบสอบถำมทีส่รำ้งขึน้  มำหำค่ำควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) 
โดยมผีูท้รงคุณวุฒ ิ 3  ท่ำนไดแ้ก่ 

1. นำงประดษิฐำ นำครกัษำ ผูอ้ ำนวยกำรกองพฒันำนกัศกึษำ 
กองพฒันำนกัศกึษำ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

2. นำงสำวสโรชำ หตัถกรรม หวัหน้ำงำนสวสัดกิำรและกำรบรกิำรนกัศกึษำ 
กองพฒันำนกัศกึษำ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

3. นำงสำวพฒันำ อนิต๊ะแพร ่ พยำบำลวชิำชพีประจ ำศูนยเ์ทเวศร ์



มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
 ปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ  รวบรวมควำมคิดและ
ค ำแนะน ำจำกผูท้รงคุณวุฒ ิและหำดชันีควำมสอดคลอ้ง (Content validity index : CVI) ไดเ้ท่ำกบั
0.92   
 น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) กบันักศึกษำ จ ำนวน 30 คน และน ำมำ
ตรวจสอบควำมเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวธิกีำรหำค่ำสมัประสทิธิแ์อลฟำ (α –Coefficient) 
ตำมวธิขีอง  Cronbach’s alpha  ซึง่ไดค้่ำควำมเทีย่งหรอืควำมเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถำม ไม่
น้อยกว่ำ 0.70  โดยค่ำ reliability  ของแบบสอบถำมนี้ไดเ้ท่ำกบั 0.94  ซึง่ถอืว่ำแบบสอบถำม
นี้มคีวำมเชื่อถอืได ้สำมำรถน ำไปเกบ็ขอ้มลูจรงิต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ ำแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของนักศกึษำที่ 
มต่ีอกำรให้บรกิำรงำนพยำบำลของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ไปให้นักศึกษำ
กลุ่มตวัอย่ำงท ำด้วยตนเอง ในกำรตอบแบบสอบถำม  จ ำนวน  386 ชุด  โดยผู้วจิยัได้อธบิำย
วตัถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รบัจำกกำรให้ข้อมูลของนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจ
ควำมส ำคญัของกำรวจิยัและตัง้ใจตอบแบบสอบถำมมำกขึน้ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

1. กำรประมวลผลขอ้มลูโปรแกรมส ำเรจ็รปูส ำหรบักำรวจิยั มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
1.1 ตรวจสอบควำมสมบรูณ์และควำมถูกตอ้งของแบบสอบถำม 
1.2 บนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นรหสัลงในแบบบนัทกึขอ้มลู และเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ตำมล ำดบั 
1.3 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำเรจ็รปู 

ส ำหรบักำรวจิยั 
1.4 ประมวลผลขอ้มลูตำมจดุมุง่หมำยของกำรศกึษำวจิยั 

2. กำรวเิครำะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงสถติ ิท ำกำรวเิครำะหข์อ้มลูตำม 
วตัถุประสงค ์ และสมมตฐิำน โดยใชส้ถติ ิดงัต่อไปนี้ 

2.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภำพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ใชส้ถติเิชงิพรรณนำ  
(Descriptive Statistics) ได้น ำข้อมูลมำแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และหำค่ำรอ้ยละ 
(Percentage) 

2.2 วเิครำะหข์อ้มลูควำมพงึพอใจของนกัศกึษำทีม่ต่ีอกำรใหบ้รกิำรงำนพยำบำล 
ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ไดแ้ก่ ดำ้นกำรบรกิำร  ดำ้นกำรรกัษำพยำบำล
เบือ้งต้น และดำ้นเวชภณัฑ์ ใชส้ถติเิชงิพรรณนำ (Descriptive Statistics) ไดน้ ำขอ้มลูมำแจก



แจงควำมถี่ (Frequency) หำค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) 

2.3 ทดสอบสมมตฐิำนใชส้ถติเิชงิอนุมำน (Inferential Statistics) ใชค้่ำสถติ ิ 
t-test One – Way ANOVA กรณีพบว่ำมนีัยส ำคญัทำงสถติจิะท  ิาการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ดว้ยวธิกีารของ (Scheffe’s Method) 

2.4 กำรวเิครำะหล์กัษณะขอ้ค ำถำมปลำยเปิด (Open Ended) จะใชว้ธิโีดยกำร 
วเิครำะหส์รุปแบบอุปนัย (Analysis Induction) คอื เป็นกำรน ำขอ้มลูเชงิรปูธรรมทีไ่ดม้ำท ำกำร
สรปุเพื่อวเิครำะหห์ำบทสรปุรว่มกนัของเรือ่งนัน้ 
 
การแปลความ 
 ในกำรวจิยัครัง้นี้ ก ำหนดเกณฑก์ำรแปลผลค่ำเฉลีย่ ดงันี้ 

สตูรการหาอนัตรภาคชัน้   =   
ิีิ่ตอ้งการจ านวนชัน้ท
ค่าต ่าสดุ - ค่าสงูสดุ

 

=   
5

1 - 5  

=   0.80 
 

คะแนนเฉล่ีย   ระดบัความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00   พงึพอใจมำกทีสุ่ด 
3.41 – 4.20   พงึพอใจมำก 
2.61 – 3.40   พงึพอใจปำนกลำง 
1.81 – 2.60   พงึพอใจน้อย 
1.00 – 1.80   พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 
 

 

 

 

  

 

 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจยั 
 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของนักศกึษาในการเขา้รบับรกิารงานพยาบาลของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” โดยเกบ็ขอ้มลูจากนักศกึษาทีม่าใชบ้รกิารของงาน
พยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 386 คน และมแีบบสอบถามที่
สมบรูณ์จ านวน 386  ชุด  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็น 4 ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความพงึพอใจของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามที่มต่ีอการ
บรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ตอนที ่3 การทดสอบสมมตฐิานเพื่อการเปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของ
นกัศกึษาต่อการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่7 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 223 57.77 
หญงิ 163 42.23 

รวม 386 100.00 
 

 จากตารางที ่7 ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คดิเป็นรอ้ยละ 57.77 และ เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 42.23 
 

ตารางที ่8 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามชัน้ปี 
 

ชัน้ปี จ านวน ร้อยละ 
ชัน้ปีที ่1 43 11.14 
ชัน้ปีที ่2 109 28.24 
ชัน้ปีที ่3 146 37.82 
ชัน้ปีที ่4 88 22.80 

รวม 386 100.00 



 จากตารางที ่8 ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นชัน้ปีที ่3 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.82  รองลงมา คอื ชัน้ปีที่ 2 คดิเป็นรอ้ยละ 28.24  ชัน้ปีที่ 4 คดิเป็นรอ้ยละ 
22.80  และชัน้ปีที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 11.14 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่9 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
บรหิารธุรกจิ 121 31.35 
ศลิปศาสตร ์ 30 7.77 
วศิวกรรมศาสตร ์ 72 18.65 
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 31 8.03 
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 29 7.51 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 58 15.03 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 12 3.11 
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 16 4.15 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 17 4.40 

รวม 386 100.00 
 

 จากตารางที่ 9  ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นคณะ
บรหิารธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 31.35  รองลงมา คอื คณะวศิวกรรมศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.65  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.03  และคณะที่น้อยที่สุด คือ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคดิเป็นรอ้ยละ 3.11 
 
ตารางที ่10 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามศูนยพ์ยาบาลทีไ่ดร้บับรกิาร 
 

ศนูยพ์ยาบาล จ านวน ร้อยละ 
เทเวศร ์ 134 34.72 
พณชิยการพระนคร 168 43.52 
พระนครเหนือ 84 21.76 

รวม 386 100.00 
 

 จากตารางที ่10  ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นศูนย์
พยาบาลพณชิยการพระนคร คดิเป็นรอ้ยละ 43.52  รองลงมา คอื ศูนยพ์ยาบาลเทเวศร ์ 
คดิเป็นรอ้ยละ 43.52  และ ศูนยพ์ยาบาลพระนครเหนือ คดิเป็นรอ้ยละ 21.76 ตามล าดบั 



ตอนท่ี 2  ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอการบรกิารงาน 
    พยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ตารางที ่11 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
 จดัอนัดบัของความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดา้นการบรกิาร 

 

ด้านการบริการ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 เจา้หน้าที ่มคีวามพรอ้ม 68 115 158 44 1 3.53 0.92 มาก 2 
 ในการใหบ้รกิารการรกัษา (17.62) (29.79) (40.93) (11.40) (0.26)     
 พยาบาลไดอ้ย่างทนัท่วงท ี          
 และมคีวามรวดเรว็ในการ          
 ใหบ้รกิาร          
2 เจา้หน้าที ่มคีวามรู ้ 63 112 147 57 7 3.44 1.00 มาก 4 
 ความเชีย่วชาญในการ (16.32) (29.02) (38.08) (14.77) (1.81)     
 ตอบขอ้สงสยัและปญัหา          
 ต่างๆ ในการรกัษา          
 พยาบาลดว้ยความ          
 เตม็ใจ          
3 เจา้หน้าที ่มคีวาม 37 115 146 69 19 3.21 1.00 ปาน 8 
 เสมอภาคเท่าเทยีมกนัใน (9.59) (29.79) (37.82) (17.88) (4.92)   กลาง  
 การใหบ้รกิารโดยไม ่          
 เลอืกปฏบิตั ิ          
4 เจา้หน้าที ่มกีารใหเ้กยีรต ิ 49 127 137 70 3 3.39 0.95 ปาน 5 
 ผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามสุภาพ (12.69) (32.90) (35.49) (18.13) (0.78)   กลาง  
 อ่อนน้อม ยิม้แยม้ แจ่มใส          
 และมวีาจาทีสุ่ภาพในการ          
 ใหบ้รกิาร          
5 เจา้หน้าที ่มกีารก าหนด 74 118 130 57 7 3.51 1.02 มาก 3 
 มาตรฐานระบบงาน (19.17) (30.57) (33.68) (14.77) (1.81)     
 รกัษาพยาบาล          
6 เจา้หน้าที ่มขี ัน้ตอนการ 73 141 131 25 16 3.60 1.00 มาก 1 
 บรกิารทีช่ดัเจน (18.91) (36.53) (33.94) (6.48) (4.51)     
7 เจา้หน้าที ่มกีารบนัทกึ 36 136 154 60 0 3.38 0.85 ปาน 6 
 ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารใน (9.33) (35.23) (39.90) (15.54) (0.00)   กลาง  
 เวชระเบยีน          

 
 



ตารางที1่1 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดา้นการบรกิาร (ต่อ) 

 

ด้านการบริการ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

8 เจา้หน้าที ่มกีารปรบัปรุง 27 123 152 76 8 3.22 0.91 ปาน 7 
 คุณภาพใหบ้รกิารอย่าง (6.99) (31.87) (39.38) (19.69) (2.07)   กลาง  
 สม ่าเสมอ          
 ภาพรวม 3.40 0.36 มาก - 
 

จากตารางที ่11 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัของความพึงพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในดา้นการบรกิาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.40, 
S.D. = 0.36)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 เจา้หน้าที่ มขี ัน้ตอนการบรกิารที่ชดัเจน เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.60, S.D. = 1.00) 
รองลงมาคอื เจา้หน้าที ่มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารการรกัษาพยาบาลไดอ้ย่างทนัท่วงท ีและ
มคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ( X = 3.53, S.D. = 0.92) ส าหรบัอนัดบัที ่3 คอื  เจา้หน้าทีม่ ี
การก าหนดมาตรฐานระบบงานรกัษาพยาบาล ( X = 3.51, S.D. = 1.02) และอนัดบัสุดทา้ย คอื 
เจา้หน้าที ่มคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนัในการใหบ้รกิารโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ( X = 3.21, S.D. = 
1.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่12 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
 จดัอนัดบัของความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

 

ด้านการรกัษาพยาบาล
เบือ้งต้น 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 เจา้หน้าที ่มคีวามน่า 83 154 119 30 0 3.75 0.88 มาก 2 
 เชือ่ถอื ในการรกัษา (21.50) (39.90) (30.83) (7.77) (0.00)     
 พยาบาลเบือ้งตน้ได ้          
2 เจา้หน้าที ่มคีวามกระตอื- 96 134 138 18 0 3.80 0.86 มาก 1 
 รอืรน้ เอาใจใส่ในการ (24.87) (34.72) (35.75) (4.66) (0.00)     
 รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ได ้          
 อย่างเตม็ที ่          
3 เจา้หน้าที ่มคีวามรู ้ 46 125 143 69 3 3.37 0.93 ปาน 7 
 ความสามารถในการ (11.92) (32.38) (37.05) (17.88) (0.78)   กลาง  
 วนิิจฉยัโรคเบือ้งตน้ได ้          
4 เจา้หน้าที ่มกีารตดิตาม 35 149 141 60 1 3.41 0.86 มาก 5 
 รกัษาพยาบาลอย่าง (9.07) (38.60) (35.53) (15.54) (0.26)     
 ต่อเนื่อง          
5 เจา้หน้าที ่มคีวามรูแ้ละ 49 155 148 33 1 3.56 0.82 มาก 4 
 ความช านาญในการ (12.69) (40.16) (38.34) (8.55) (0.26)     
 รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้          
 ไดเ้ป็นอย่างด ี          
6 เจา้หน้าที ่สามารถจ่ายยา 60 172 115 39 0 3.66 0.86 มาก 3 
 และเวชภณัฑเ์บือ้งตน้ได ้ (15.54) (44.56) (29.79) (10.10) (0.00)     
 อย่างถูกตอ้ง สะดวก          
 และรวดเรว็          
7 เจา้หน้าที ่มกีารจดัระบบ 46 144 145 49 2 3.41 0.88 มาก 6 
 การบรกิารทีพ่รอ้มเสมอ (11.92) (37.31) (37.56) (12.69) (0.52)     
 กรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ          
8 เจา้หน้าที ่มกีารเฝ้าระวงั 37 101 127 88 33 3.05 1.10 ปาน 8 
 การตดิเชือ้ในสถานศกึษา (9.59) (26.17) (32.90) (22.80) (8.55)   กลาง  
           
 ภาพรวม 3.50 0.40 มาก - 

 
จากตารางที ่12 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 

การจดัอนัดบัของความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X = 3.50, S.D. = 0.40)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 



 เจา้หน้าที่ มคีวามกระตือรอืรน้ เอาใจใส่ในการรกัษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างเต็มที่ 
เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.80, S.D. = 0.86) รองลงมาคอื เจา้หน้าที ่มคีวามน่าเชื่อถอื ในการ
รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ได้ ( X = 3.75, S.D. = 0.88) ส าหรบัอนัดบัที ่3 คอื  เจา้หน้าที ่สามารถ
จ่ายยาและเวชภณัฑเ์บือ้งต้นไดอ้ย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเรว็ ( X = 3.66, S.D. = 0.86) 
และอนัดบัสุดทา้ย คอื เจา้หน้าที ่มกีารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในสถานศกึษา ( X = 3.05, S.D. = 
1.10) 
 
ตารางที ่13 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 

 จดัอนัดบัของความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดา้นยาและเวชภณัฑ ์

 

ด้านยาและเวชภณัฑ ์

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 มยีาและเวชภณัฑ ์และ 59 116 152 53 6 3.44 0.96 มาก 2 
 อุปกรณ์การแพทยท์ีม่ ี (15.28) (30.05) (39.38) (13.73) (1.55)     
 มาตรฐาน          
2 มยีาและเวชภณัฑ ์รวมทัง้ 67 101 156 45 17 3.40 1.04 มาก 3 
 อุปกรณ์การแพทยท์ี ่ (17.36) (26.17) (40.41) (11.66) (4.40)     
 ทนัสมยั          
3 มยีาและเวชภณัฑ ์รวมทัง้ 50 149 129 55 3 3.49 0.91 มาก 1 
 อุปกรณ์การแพทยท์าง (12.95) (38.60) (33.42) (14.25) (0.78)     
 รกัษาทีเ่พยีงพอและม ี          
 ความพรอ้มในการใชง้าน          
4 มยีาและเวชภณัฑ ์ทีม่ ี 22 96 161 104 3 3.08 0.87 ปาน 8 
 คุณสมบตัเิดยีวกนั (5.70) (24.87) (41.71) (26.94) (0.78)   กลาง  
 หลากหลายเพือ่รองรบั          
 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาการ          
 แพย้าในเวชภณ์ับางชนิด          
5 มกีารเตรยีมยาและ 52 127 129 72 6 3.38 0.98 ปาน 4 
 เวชภณัฑ ์รวมทัง้อุปกรณ์ (13.47) (32.90) (33.42) (18.65) (1.55)   กลาง  
 การแพทย ์ส าหรบัการ          
 ใหบ้รกิารอย่างทนัท่วงท ี          
6 มกีารตรวจสอบวนัหมด 46 130 107 76 27 3.24 1.11 ปาน 6 
 อายุของยาและเวชภณัฑ ์ (11.92) (33.68) (27.72) (19.69) (6.99)   กลาง  
7 มกีารบนัทกึขอ้มลูยาและ 45 104 102 107 28 3.08 1.14 ปาน 7 
 เวชภณัฑใ์นหอ้งพยาบาล (11.66) (26.94) (26.42) (27.72) (7.25)   กลาง  
 อย่างเป็นปจัจุบนัและม ี          
 การจดัท าสถติกิารใชย้า          
 และเวชภณัฑ ์          



8 มกีารเตรยีมสือ่ประชา- 68 100 106 100 12 3.29 1.12 ปาน 5 
 สมัพนัธเ์กีย่วกบัยาและ (17.62) (25.91) (27.46) (25.91) (3.11)   กลาง  
 เวชภณัฑ ์ทีใ่หค้วามรู ้          
 และมคีวามถูกตอ้ง          

ภาพรวม 
3.29 0.45 ปาน - 

กลาง 

 
จากตารางที ่13 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 

การจดัอนัดบัของความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในดา้นยาและเวชภณัฑ ์พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 3.29, S.D. = 0.45)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 มยีาและเวชภณัฑ ์รวมทัง้อุปกรณ์การแพทยท์างการรกัษาทีเ่พยีงพอและมคีวามพรอ้ม
ในการใชง้าน เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.49, S.D. = 0.91) รองลงมาคอื มยีาและเวชภณัฑ ์และ
อุปกรณ์การแพทยท์ีม่มีาตรฐาน ( X = 3.44, S.D. = 0.96) ส าหรบัอนัดบัที ่3 คอื  มยีาและ
เวชภณัฑ ์รวมทัง้อุปกรณ์การแพทยท์ีท่นัสมยั ( X = 3.40, S.D. = 1.04) และอนัดบัสุดทา้ย มี
ยาและเวชภณัฑ์ที่มคีุณสมบตัิเดยีวกนัหลากหลายเพื่อรองรบัผู้ใช้บรกิารที่มอีาการแพ้ยาใน
เวชภณัฑบ์างชนิด ( X = 3.08, S.D. = 0.87) 
 
ตารางที ่14 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 

 จดัอนัดบัของความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 

ด้านยาและเวชภณัฑ ์ X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
อนัดบั 

1 ดา้นการบรกิาร 3.40 0.36 มาก 2 
2 ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 3.50 0.40 มาก 1 
3 ดา้นยาและเวชภณัฑ ์ 3.29 0.45 ปานกลาง 3 
 รวม 3.40 0.26 มาก - 

 

จากตารางที ่14 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัของความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.40, S.D. = 0.26)  โดยดา้น
การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.50, S.D. = 0.40)  รองลงมาคอื ดา้นการ
บรกิาร ( X = 3.40, S.D. = 0.36)  และอนัดบัสุดทา้ย คอื ดา้นยาและเวชภณัฑ ์( X = 3.29, S.D. 
= 0.45)   
 



ตอนท่ี 3  ทดสอบสมมตฐิานเพื่อการเปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัศกึษา 
   ต่อการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
   จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี คณะทีศ่กึษา 

 

สมมติฐานท่ี 1 
 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขอ งงานพยาบาล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 

ตารางที ่15 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของงานพยาบาล 
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

เพศ จ านวน ( X ) (S.D.) t Sig. 

ชาย 223 3.44 0.27 1.76 0.79 
หญงิ 163 3.35 0.24   

 *p<.05 
 จากตารางที ่15 พบว่า นักศกึษาเพศชายมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 3.44, S.D. = 0.27)  
และนักศกึษาเพศหญงิมคี่าเฉลีย่ ( X = 3.35, S.D. = 0.24) ตามล าดบั จากการทดสอบดว้ย
สถติ ิt-test พบว่า ค่า Sig = 0.79  แสดงว่านักศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารของงานพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมมติฐานท่ี 2 
 นักศึกษาที่มีชัน้ปี ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพยาบาล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 

ตารางที ่16 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของความพงึพอใจของนกัศกึษา 
     ทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
     จ าแนกตามชัน้ปี 

 

ชัน้ปี ( X ) (S.D.) 

ชัน้ปีที ่1 3.34 0.24 
ชัน้ปีที ่2 3.45 0.23 
ชัน้ปีที ่3 3.39 0.28 
ชัน้ปีที ่4 3.39 0.26 
รวม 3.40 0.26 

 
 จากตารางที ่16  พบว่าในภาพรวม มคี่าเฉลีย่ ( X = 3.40, S.D. = 0.26)  นักศกึษาชัน้
ปีที ่2 มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 3.45, S.D. = 0.23) รองลงมาคอื นักศกึษาชัน้ปีที ่3 ( X = 3.39, 
S.D. = 0.28)  นักศกึษาชัน้ปีที ่4   ( X = 3.39, S.D. = 0.26) และ นักศกึษาชัน้ปีที ่1 ( X = 
3.34, S.D. = 0.24) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่17 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจ 
      ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
      พระนคร  จ าแนกตามชัน้ปี 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.44 0.14 2.17 0.090 
ภายในกลุ่ม 382 25.92 0.06   

รวม 385 26.36    

 *p<.05 
 

 จากตารางที ่17 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบว่า ค่า Sig = 0.090  แสดงว่า
นักศึกษาที่มีชัน้ปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
 



สมมติฐานท่ี 3 
 นักศึกษาที่มีคณะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพยาบาล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 

ตารางที ่18 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของความพงึพอใจของนกัศกึษา 
     ทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
     จ าแนกตามคณะ 

คณะ ( X ) (S.D.) 

บรหิารธุรกจิ 3.21 0.20 
ศลิปศาสตร ์ 3.22 0.19 
วศิวกรรมศาสตร ์ 3.62 0.16 
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 3.43 0.22 
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 3.50 0.19 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 3.46 0.22 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3.71 0.15 
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 3.60 0.23 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 3.34 0.17 

รวม 3.40 0.26 

  
จากตารางที่ 18  พบว่าในภาพรวม มคี่าเฉลี่ย ( X = 3.40, S.D. = 0.26)  คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.71, S.D. = 0.15) รองลงมาคอื คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ( X = 3.62, S.D. = 0.16)  คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ   
( X = 3.60, S.D. = 0.23) และ คณะบรหิารธุรกจิ ( X = 3.21, S.D. = 0.20) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่19 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจ 
      ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
      พระนคร  จ าแนกตามคณะ 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 8 11.20 1.40 34.83 0.000* 
ภายในกลุ่ม 377 15.15 0.04   

รวม 385 26.36    

 *p<.05 
 



 จากตารางที ่19 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบว่า ค่า Sig = 0.000  แสดงว่า
นักศึกษาที่มคีณะต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของงานพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่20 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่คณะกบัความพงึพอใจของนกัศกึษา 

     ทีม่ต่ีอการบรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
      พระนคร  จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ ( X ) 
บรหิาร 
ธรุกจิ 

ศลิป- 
ศาสตร ์

วศิวกรรม- 
ศาสตร ์

ครุศาสตร ์
อุตสาห-
กรรม 

เทคโน- 
โลย ี

สื่อสาร 
มวลชน 

เทคโน- 
โลย ี

คหกรรม- 
ศาสตร ์

วทิยา- 
ศาสตร ์
และ 

เทคโน- 
โลย ี

สถาปตัย- 
กรรม
ศาสตร ์
และการ 
ออกแบบ 

อตุสาห- 
กรรม 
สิง่ทอ
และ 

ออกแบบ 
แฟชัน่ 

บรหิารธรุกจิ 3.21 - 0.006 0.401* -0.210 -0.284 -0.248 -0.490 -0.383 -0.122 
ศลิปศาสตร ์ 3.22  - -0.407* -0.217 -0.291 -0.255 -0.497 -0.389 -0.128 
วศิวกรรมศาสตร ์ 3.62   - 0.190 0.116 0.152 -0.897 0.179 0.278 
ครศุาสตร ์
อตุสาหกรรม 

3.43    - -0.074 -0.038 -0.280* 0.172 0.088 

เทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

3.50     - 0.035 -0.206* -0.098 0.162 

เทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

3.46      - -0.241 -0.134 0.126 

วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

3.71       - 0.107 0.368 

สถาปตัยกรรม- 
ศาสตรแ์ละการ 
ออกแบบ 

3.60        - 0.261 

อตุสาหกรรม 
สิง่ทอและ 
ออกแบบ 

3.34         - 

*p<.05 
 

 จากตารางที่ 20 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วย
วธิกีารทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า นกัศกึษาทีม่คีณะ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ
ให้บรกิารของงานพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกันอย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1. คณะบริหาร มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มากกว่า คณะวศิวกรรมศาสตร ์



2. คณะศลิปศาสตร ์มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานพยาบาลมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร น้อยกว่า คณะวศิวกรรมศาสตร ์

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของงานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้อยกว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของงานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้อยกว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

ตารางที ่21 สรปุการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงานพยาบาล ปฏเิสธสมมตฐิาน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั  
2 นกัศกึษาทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงานพยาบาล ปฏเิสธสมมตฐิาน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั  
3 นกัศกึษาทีม่คีณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงานพยาบาล ยอมรบัสมมตฐิาน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั  

  

จากตารางที่ 21 ผลสรุปการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า นักศกึษาที่มเีพศ และ ชัน้ปีที่
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารงานพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนนักศกึษาที่มคีณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารงาน
พยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 
ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการรวบรวมและสรปุความคดิเหน็จากขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended)  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการงานพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 
 
 
 
 



ตารางที ่22 ขอ้เสนอแนะ จากขอ้ค าถามปลายเปิดของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของงาน 
      พยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ด้าน ข้อเสนอแนะ จ านวน 

การบรกิาร ควรมกีารท าเวชระเบยีน ระบบการใหบ้รกิารทีค่รบวงจรมากขึน้ 5 
 ควรมกีารเปิดขยายเวลาการใหบ้รกิารพยาบาลใหม้ากขึน้กว่าเดมิ 4 
 ควรมกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้อย่าง 2 
 สม ่าเสมอ  
 ควรมกีารเพิม่การใหข้อ้มลู ขัน้ตอน รายละเอยีดในการบรกิารให ้ 1 
 ชดัเจน  
การรกัษาพยาบาล เจา้หน้าทีค่วรมคีวามใสใ่จในการรกัษาพยาบาล และดแูลเอาใจใส ่ 6 
เบือ้งตน้ ผูป้ว่ย (ผูเ้ขา้รบับรกิาร) มากกวา่นี้  
 เจา้หน้าทีค่วรมกีารตดิตามรกัษาพยาบาลใหต่้อเนื่อง 2 
ยาและเวชภณัฑ ์ ควรมยีาและเวชภณัฑท์ีห่ลากหลายมากกว่านี้ 4 
 ควรมมีาตรฐานในการท าความสะอาดเครื่องมอื และอุปกรณ์ทาง 3 
 การปฐมพยาบาล  
  

จากตารางที่ 22 พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ แต่ยงัมขีอ้เสนอแนะให้มี
การจดัท าเวชระเบยีน ใหเ้ป็นระบบระเบยีบมากขึน้ ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นเจา้หน้าทีท่ี่
ใหบ้รกิารตอ้งมกีารเอาใจใส่ในการรกัษาพยาบาลใหม้ากขึน้กว่าเดมิ  ดา้นยาและเวชภณัฑค์วร
จะเพิม่ยาทีม่คีุณสมบตัเิดยีวกนัใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูร้บับรกิารในกรณทีีเ่กดิการแพย้าหรอืเวชภณัฑบ์างประเภท 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 
 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของนักศกึษาในการเขา้รบับรกิารงานพยาบาลของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของ
นกัศกึษาในการเขา้รบับรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และ
เปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี และคณะที่ศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มาใช้บริการงานพยาบาลของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 386  คน  จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะหด์ว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประเมนิผลหาค่าทางสถติต่ิอไป 
 
สรปุผลการวิจยั 
 

1.  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิ 
เป็นรอ้ยละ 57.77  โดยเป็นชัน้ปีที ่3  คดิเป็นรอ้ยละ 37.82  คณะบรหิารธุรกจิ คดิเป็น 
รอ้ยละ  31.35 และศูนยพ์ยาบาลพณชิยการพระนคร คดิเป็นรอ้ยละ 43.52 

2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีองานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี 
ราชมงคลพระนคร เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก และปานกลาง เรยีงล าดบัจาก
คะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ อยูใ่นล าดบัที ่1   
มคี่าเฉลีย่ 3.50 ส่วนรองลงมาคอื ดา้นการบรกิาร มคี่าเฉลีย่ 3.40 และดา้นยาและเวชภณัฑ์ 
มคี่าเฉลีย่ 3.29 อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานพยาบาล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
3.2 นกัศกึษาทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานพยาบาล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
3.3 นกัศกึษาทีม่คีณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานพยาบาล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 
 



อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศึกษาส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการให้บรกิารงานพยาบาล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร
งานพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจาก การให้บรกิารงานพยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมศีูนย์ที่
ใหบ้รกิารงานพยาบาล 3 ศูนยท์ี่อยู่ในเขตพื้นทีท่ี่นักศกึษาสามารถใช้บรกิารไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
โดยศูนยพ์ยาบาลเทเวศร ์จะให้การให้บรกิารแก่นักศกึษาคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  คณะ
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์และคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละ
การออกแบบ  ศูนยพ์ยาบาลพณชิยการพระนคร จะใหก้ารบรกิารแก่นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ 
คณะศลิปศาสตร ์และคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่  และศูนยพ์ยาบาลพระนคร
เหนือ จะใหก้ารบรกิารแก่นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์และคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ทัง้นี้ ทัง้ 3 ศูนยพ์ยาบาล จะใหก้ารบรกิารแก่นักศกึษาทีเ่รยีนต่างศูนย ์รวมทัง้บุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยัด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของประสงค์ อุทยั, เกษมชาต ิอุทยั, วฒันา 
เอกปมิตศิลป์, วรรณิภา อุทัย และ สมบัติ ทีฑทรพัย์ (2551) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศกึษาที่มต่ีอการให้บรกิารของมหาวทิยาลยัธนบุร ี2551 โดยมกีลุ่มตวัอย่างคอื นักศกึษา
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 -4 มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2551  จ านวน 200 คน 
ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของมหาวทิยาลยัธนบุร ีใน
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 ความพงึพอใจดา้นการบรกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรายขอ้อยู่ในระดบัมากถงึ
ปานกลาง เนื่องจากการให้บรกิาร คือ การมคีวามพร้อมในการบรกิารการรกัษาพยาบาล      
ไดอ้ย่างทนัท่วงทมีคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ทัง้นี้เจา้หน้าทีต่้องมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ในการตอบขอ้สงสยัและปญัหาต่างๆ ในการรกัษาพยาบาล ตลอดจนความเสมอภาคเท่าเทยีม
กนัในการให้บรกิารโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ ประสงค์ ไทยสง่า, 
พลากร ชาญณรงค ์และสามารถ เขยีวป ัน้ (2551) ที่ศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอ
การบรกิารของกองพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยมกีลุ่มตวัอย่างคอื 
นักศึกษาชายและหญงิ ภาคปกต ิชัน้ปีที่1-4  จ านวน 364 คน  ผลการวจิยัพบว่า ความพงึ-
พอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารของกองพฒันานกัศกึษา ในภาพรวม อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง 
 ความพงึพอใจดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรายขอ้อยู่
ในระดบัมากถงึปานกลาง เนื่องจากการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ คอื ความกระตอืรอืรน้ เอาใจใส่
ในการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นไดอ้ย่างเตม็ที่ การตดิตามรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การจ่าย
ยาและเวชภณัฑเ์บือ้งต้นไอย้า่งถูกตอ้ง สะดวก และรวดเรว็ รวมถงึการจดัการระบบการบรกิาร



ทีพ่รอ้มเสมอกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน สอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัของเกสร มาลา (2550) ทีศ่กึษา
ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารในงานกจิการนกัศกึษาของสถาบนัการบนิ 
พลเรอืน  โดยมกีลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2549  
จ านวน 280 คน  ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการให้บรกิารในงาน
กจิการนกัศกึษา ทัง้ 5 งาน คอื งานบรกิารปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ งานบรกิารแนะแนวและให้
ค าปรกึษา งานบรกิารทุนการศกึษา งานบรกิารพยาบาล และงานบรกิารกิจกรรมและชมรม
นกัศกึษา ซึง่ในภาพรวมความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ความพงึพอใจด้านยาและเวชภณัฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากยาและ
เวชภณัฑค์อื ยาและอุปกรณ์การแพทยท์ี่มมีาตรฐาน มคีวามเพยีงพอ มคีวามทนัสมยั รวมถงึ
การบนัทึกข้อมูลยาและเวชภณัฑ์ในห้องพยาบาล การจดัท าสถิติการใช้ยา การเตรยีมสื่อ
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัยาและเวชภณัฑ ์รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ก่นักศกึษาเกี่ยวกบัยาและเวชภณัฑ์
ดว้ย สอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัของสมพร ภชู านิ (2551) ทีศ่กึษาความพงึพอใจของนักศกึษา
ระดับปริญญาตรทีี่มต่ีอการให้บรกิารของงานบรกิารการศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งคอื นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ชัน้ปีที ่3-4 จ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า ความพงึ-
พอใจที่มต่ีอการให้บรกิารของงานบรกิารการศกึษา คณะนิตศิาสตร ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง   
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการให้บริการงานพยาบาล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี และคณะที่ศึกษา พบว่า 
นักศึกษาที่มีเพศ และชัน้ปีที่ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานพยาบาล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่แตกต่างกนั และนักศึกษาที่มคีณะต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของประสงค์ ไทยสง่า, พลากร ชาญณรงค์ และ
สามารถ เขยีวป ัน้ (2551) ศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารของกองพฒันา-
นกัศกึษา ผลการวจิยัพบว่า การจ าแนกตามเพศและชัน้ปีของนักศกึษา พบว่า มคีวามพงึพอใจ
ต่อการบรกิารของกองพฒันานักศกึษา ไม่แตกต่างกนั และ การจ าแนกตามคณะวชิา พบว่า มี
ความพงึพอใจต่อการบรกิารของกองพฒันานกัศกึษา แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานพยาบาล
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เมื่อพจิารณาราย
ดา้นและขอ้เสนอแนะแล้ว ดา้นการบรกิาร นักศกึษายงัมคีวามต้องการเรื่องการเปิดขยายเวลา
ในการให้บรกิารให้มากขึน้กว่าเดมิ การประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการเฝ้าระวงัการตดิเชื้ออย่าง
สม ่าเสมอ รวมถงึการจดัท าเวชระเบยีนใหเ้ป็นระบบมากยิง่ขึน้ ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น 



นักศึกษาต้องการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการเอาใจใส่การรักษาพยาบาล รวมถึงการติดตาม
รกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ด้านยาและเวชภัณฑ์ นักศึกษาต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการยาที่มคีุณสมบตัิเดยีวกนั และเพื่อให้งานบรกิาร
พยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มกีารพฒันาคุณภาพบรกิารอย่างต่อเนื่อง
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะ ดงันี้ 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การก าหนดนโยบายการตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดบัส านกังานอธกิารบด ี 

(KPI) ซึ่งจะมกีารตรวจประเมนิประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการติดตามผลและก ากบัการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมถึงส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บรกิารงานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นระยะ อาจจะเป็นการประเมินแต่ละภาค
การศกึษา เป็นตน้ เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุการบรกิารใหด้ต่ีอไป 

2. มกีารบรหิารจดัการ เน้นการพฒันาอบรมบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าศูนย์ 
พยาบาลแต่ละศูนย์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในเรื่องพฤติกรรมการ
ให้บรกิาร การปลูกจติส านึกที่ด ีเน้นบรกิารด้วยการเอาใจใส่ต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักศกึษา 
หรอืบุคลากรเจ้าหน้าที่ ทุกระดบั ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงขยายเวลาการ
ใหบ้รกิารในแต่ศูนยพ์ยาบาล เนื่องจาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในบางศูนย์
พยาบาลมหีลกัสตูรภาคสมทบ หลกัสตูรปรญิญาโท  ซึง่นักศกึษาดงักล่าว อาจจะใช้บรกิารงาน
พยาบาลหลงัเวลา 16.30 น. จงึควรมกีารเพิม่เวลาในการให้บรกิารตัง้แต่เวลา 16.30 – 18.00 น. 
เป็นตน้ 
 
 ข้อเสนอแนะปฏิบติัการ 
 จากผลการวิจยัที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
พยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในภาพรวม อยู่ ในระดบัมาก เพื่อให้การ
พฒันาคุณภาพการให้บริการในระดับปฏิบัติการ มคีวามสอดคล้องกับความต้องการของ
นกัศกึษา ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะ ดงันี้ 

1. ดา้นบรกิาร  ควรมกีารจดัท าเวชระเบยีน ระบบการใหบ้รกิารทีค่รบวงจรมากขึน้  ม ี
การเปิดขยายเวลาในการให้บรกิารตัง้แต่เวลา 16.30 – 18.00 น. และมกีารประชาสมัพนัธ์
เกี่ยวกบัการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในมหาวทิยาลยั หรอื เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา อย่าง
ต่อเนื่อง สม ่าเสมอ และมกีารให้ขอ้มูลเรื่องสุขภาพแก่นักศกึษา เจา้หน้าที่ ที่มาใช้บรกิารงาน
พยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2. ดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ เจา้หน้าทีค่วรเพิม่การเอาใจใส่ในการรกัษา  
พยาบาล การอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์พยาบาลแต่ละศูนย์ให้มคีวามกระตือรอืร้นในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่คอยตดิตามการรกัษาอยา่งต่อเนื่อง 



3.  ดา้นยาและเวชภณัฑ ์ ควรมยีาและเวชภณัฑท์ีห่ลากหลาย รวมถงึการจดัหายา 
และเวชภณัฑท์ี่ทนัสมยั เพื่อเป็นการรองรบัให้บรกิารแก่นักศึกษา และบุคลากรเจา้หน้าที่ใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรศกึษาวจิยัเพื่อหาปจัจยัทีจ่ะสนบัสนุนส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเกดิความพงึพอใจ 

ต่อการบรกิารงานพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มากยิง่ขึน้ 
2. เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาเฉพาะนกัศกึษาในแต่ละศูนยพ์ยาบาลของ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แห่งเดยีวเท่านัน้ จงึควรมกีารศกึษาในเชงิกวา้งให้
ครอบคลุมนกัศกึษาในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แห่ง เพื่อน าผลการวจิ ัยมา
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารงานพยาบาล มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี 
ราชมงคล ใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัศกึษามากยิง่ขึน้ 
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