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เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
มิถนุ ายน 2555

ชัชนี กระบี่ทอง (2555) ความคิ ดเห็นของนิ สิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต่อการให้บริ การของคณะพาณิ ชยศาสต
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย. ปริ ญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ
: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์ .
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสติ ปริ ญญาตรี ตอ่ การให้ บริ การ
การศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้ าน คือด้ านการให้ บริ การการจัดการ
เรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สอื่ และอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสติ โดยรวมและในแต่
ละด้ าน จาแนกตามเพศ ชันปี
้ และหลักสูตรที่ศกึ ษา กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ได้ แก่นิสติ ระดับปริ ญญาตรี ของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทังสิ
้ ้นจานวน 600 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) จานวน 60 ข้ อ ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่
ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า
1. นิสติ มีความคิดเห็นว่า การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อด้ าน
การให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอนในระดับปานกลาง ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สอื่ และ
อุปกรณ์ในระดับมาก และด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสติ ในระดับมาก
2. นิสติ ชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่านิสติ ชายและหญิงมีความคิดเห็น
ต่อการให้ บริ การของคณะในแต่ละด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
3. นิสติ ที่ศกึ ษาในชันปี
้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมี
ความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่านิสติ ที่ศกึ ษาในชันปี
้ ต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการให้ บริ การด้ านการจัดการเรี ยนการสอนและด้ านการให้ บริ การด้ านกิจกรรมนิสติ ทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 แต่ความคิดเห็นที่มตี อ่ ด้ านการให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่สอื่ และ
อุปกรณ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
4. นิสติ ที่ศกึ ษาในหลักสูตรวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่านิสติ ที่ศกึ ษาในหลักสูตรวิชาต่างกันความคิดเห็นต่อการให้ บริ การด้ านการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนความคิดเห็นต่อการให้ บริ การด้ านอาคาร
สถานที่สอื่ และอุปกรณ์และการให้ บริ การด้ านกิจกรรมนิสติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
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The purposes of this research were to investigate and to compare the opinions of undergraduate
students towards educational services of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn
University in three aspects: learning and teaching services; building, media and equipment services; and
student activity services, in overall and in each aspect classified by gender, year of study, and program
of study. The samples of the study were 600 undergraduate students of the Faculty of Commerce and
Accountancy, Chulalongkorn University. The instrument used in the study was a Likert’s five-point rating
scale questionnaire of 60 items with the reliability of 0.95. The data were analyzed by mean, standard
deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffé method.
Findings of the study showed that:
1.
The students rated the services of the Faculty of Commerce and Accountancy,
Chulalongkorn University in overall at a high level. When considered each aspect, students rated the
learning and teaching services at a moderate level, and the building, media and equipment services and
student activity services at a high level.
2.
There was no significant difference between the opinions of male and those of female
students on the services of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University in
overall and in each aspect.
3.
There was a significant difference between the opinions of students with different years
of study on the services of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University in
overall at the level of 0.05. With regard to each aspect, there was a significant difference between the
opinions of students with different years of study on learning and teaching services and student activity
services at the level of 0.05, but there was no significant difference between the opinions of students with
different years of study in building, media and equipment services.
4.
There was a significant difference between the opinions of students with different
programs of study on the services of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn
University in overall at the level of 0.05. With regard to each aspect, there was a significant difference
between the opinions of students with different years of study on learning and teaching services, but
there was no significant difference between the opinions of students with different programs of study in
building, media and equipment services and student activity services.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จได้ ด้วยความกรุณาของอาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู ประธาน
ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ซึง่ ท่านได้ สละเวลาอันมีคา่ เพื่อให้ คาปรึกษา ตรวจสอบให้ คาแนะนา แก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆทุกขันตอน
้
ในการทางานวิจยั ฉบับนี ้ตังแต่
้ ต้นจนสาเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุวพร ตังสมวรพงษ์
้
อาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้ คาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในฐานะกรรมการสอบปากเปล่าและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามในการทา
ปริญญานิพนธ์นี ้ และอาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสขุ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่ได้ ตรวจ
แบบสอบถามในการทาปริญญานิพนธ์และให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทาวิจยั ในครัง้ นี ้ ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาอันมีคา่ อย่างยิ่งต่อการทางานของผู้วิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ อนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้ อมูลในงานวิจยั และคณาจารย์
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี อาทิเช่น รศ.สุรีย์ วงศ์วณิช ศ.ดร.อุทยั ตันละมัย
รศ.ดร. สุภาพร ลือกิตติกลุ อ.ดร. วิลาสินี วงศ์แก้ ว อ.ดร. จุฑาทิพ อัสสะบารุงรัตน์ อ.ดร. ภาวิณี
มะโนวรรณ อ.ดร.วศธร ชุตภิ ิญโญ ที่ได้ กรุณาให้ คาแนะนาในการทาปริญญานิพนธ์นี ้มาตลอด
ขอขอบคุณนิสิตปริญญาโทที่ชว่ ยให้ คาแนะนาในการประมวลผลข้ อมูลทางสถิตแิ ละนิสิตปริญญาตรี ที่
ช่วยให้ ข้อมูลในการทาวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ น้ องๆ ที่เรี ยนร่วมรุ่นภาคพิเศษรุ่น 14 สาขาวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ได้ ให้ กาลังใจตลอดเวลา
ขอขอบคุณบิดามารดาและพี่ๆน้ องๆที่ให้ กาลังใจ และขอบคุณทุกท่านที่ไม่สามารถกล่าว
นามได้ ทงหมด
ั้
ที่มีสว่ นช่วยเหลือในการสนับสนุนและให้ กาลังใจในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้จะ
สาเร็จ
คุณค่าและประโยชน์ที่พงึ ได้ จากปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบเป็ นการบูชาพระคุณ
บิดาและมารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ อบรมสัง่ สอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ทาให้ ผ้ วู ิจยั ประสบ
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บทนำ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การศึกษาเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนามนุษย์ให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และสติปัญญาที่จะนาไปสูก่ ารพัฒนาประเทศสูค่ วามเจริ ญด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่าง
ยัง่ ยืน และสามารถพึง่ ตนเองได้ อย่างมีศกั ดิศ์ รี การพัฒนาการศึกษาที่สาคัญคือ การจัดการศึกษาใน
ระดับต่างๆให้ มีคณ
ุ ภาพ สามารถพัฒนาคนให้ มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ พร้ อมทังมี
้ สติปัญญาและ
มีประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิต สาหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรมีจดุ มุ่งหมายเพื่อผลิต
และพัฒนามนุษย์ซงึ่ เป็ นประชากรของประเทศให้ มีคณ
ุ ภาพ ต้ องมีการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนา
คุณลักษณะของประชากร โดยจัดการศึกษาอย่างกว้ างขวาง มีความหลากหลายทังรู้ ปแบบ เนื ้อหาและ
วิธีการ ซึง่ ผู้ศกึ ษาสามารถเลือกเรี ยนตามความสามารถ ความถนัด ความต้ องการและความสนใจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่างเหมาะสม (ยาใจ อินทรวิชยั . 2537 : 2)
ในยุคโลกาภิวตั น์ การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสารสนเทศ
รวมทังวั
้ ฒนธรรมเป็ นไปอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้ องพัฒนาสถาบันของตนเอง
ให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็ นภารกิจที่สาคัญของ
ประเทศที่ต้องได้ รับการดูแล แก้ ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2551 : ออนไลน์) ได้
กาหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาไว้ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต
การส่งเสริมการวิจยั การบริ การทางวิชาการสูส่ งั คม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึง่ สอดคล้ อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555 : ออนไลน์) ที่กาหนดไว้ วา่ การสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชนและสังคมให้ เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญามีพนั ธกิจในการ
ให้ การศึกษาขันสู
้ งทางวิชาการและวิชาชีพ พร้ อมจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะที่เป็ นความต้ องการในการ
พัฒนาท้ องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ สถาบันการศึกษาควรมุง่ เสริมสร้ างความพร้ อมทางด้ าน
การศึกษาและฝึ กอบรมทังในด้
้ านหลักสูตร และด้ านบุคลากรเพื่อให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นสากล
เพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาและปรับปรุง
การให้ บริการในด้ านต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ศกึ ษานับว่ามีความสาคัญยิ่ง ดังจะ
เห็นได้ จากกรอบการประเมินผลปฏิบตั ริ าชการของสถาบันศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่กาหนดให้ การบริ การเป็ นด้ านที่สาคัญด้ านหนึง่ ในมิตคิ ณ
ุ ภาพของ
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สถาบันอุดมศึกษา การให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผล
ให้ การเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้ บริ การด้ านที่เกี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยี สื่ออุปกรณ์ และแหล่งสืบค้ นข้ อมูลความรู้จะช่วยส่งเสริมการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองของ
นิสิต ซึง่ นับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้อย่างยัง่ ยืน และการให้ บริการด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลิกภาพ ศักยภาพของผู้ศกึ ษานอกเหนือไปจากความรู้ที่
ได้ รับจากชันเรี
้ ยน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 -2559) (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545) การพัฒนาการให้ บริ การในด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้
ศึกษาและนโยบายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจะทาให้ สถาบันอุดมศึกษาดาเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้ างบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสูส่ งั คม สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องจัดให้ มีหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้ านการเรี ยนการสอน เพื่อทาหน้ าที่ให้ บริการงานด้ านวิชาการ
และบริการปั จจัยเกื ้อหนุนต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้ มีการปรับพัฒนาองค์กรและการศึกษา
เพื่อให้ ทนั กับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีการพัฒนาสูงขึ ้นไปเรื่ อยๆให้ ทนั กับยุคโลกาภิวตั น์และยุค
นวัตกรรม สาหรับภารกิจในการผลิตบัณฑิตได้ สร้ างบัณฑิตที่มีความพร้ อมทังทางด้
้
านคุณธรรม
จริยธรรม มีวินยั ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตสานึกของการเป็ นผู้ประกอบการ มีความเป็ นผู้นา และ
สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง และเป็ นผู้มีความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่ อ
สนับสนุนการเรี ยนการสอน ให้ บริการ และสร้ างปั จจัยเกื ้อหนุนต่างๆ ให้ การจัดการเรี ยนการสอน
สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั หน่วยงานบริการที่เป็ น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยให้ แก่คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่ออานวยความสะดวกในด้ านการ
ให้ บริการการจัดการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีเป็ นคณะหนึง่ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นคณะวิชาที่เก่าแก่คณะหนึง่ และมีชื่อเสียงมาพร้ อมๆ กับมหาวิทยาลัย คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีจดุ มุง่ หมายในการผลิตบัณฑิตทังในระดั
้
บปริญญาตรี โท และเอก
รวมทังโครงการพิ
้
เศษต่างๆ ดังนันการจั
้
ดการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจงึ ต้ องปรับ
หลักสูตรด้ านวิชาการ และพัฒนาการจัดโปรแกรมการศึกษาเพื่อให้ เข้ ากับกระแสสังคมที่สงั คมต้ องการ
และเพื่อให้ บณ
ั ฑิตสามารถนาความรู้ความสามารถไปใช้ กบั กับสังคมปั จจุบนั อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีได้ ดาเนินการเปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ทางด้ านบริหารธุรกิจและการบัญชีซงึ่ เป็ นหลักสูตรทางวิชาชีพที่สงั คมต้ องการ และมีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี โดยมีการ
กาหนดทิศทางและแผนการดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ และเป็ นหน่วยงานให้ บริการช่วยสนับสนุน
การศึกษาที่เน้ นด้ านการให้ บริการเป็ นหลัก ต้ องได้ รับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การ
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ให้ บริการจึงมีความจาเป็ นต้ องมีการวางแผนการดาเนินงาน ปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พร้ อมนาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นิสิตและผู้มารับบริการเกิด
ความพอใจสูงสุดจึงจะถือว่าประสบความสาเร็จในการให้ บริการ
ในการจัดการศึกษาที่ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพมิใช่มงุ่ เน้ นเฉพาะภารกิจด้ าน
การเรี ยนการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ได้ ขยายขอบเขตกว้ างขวางออกไปโดยเน้ นผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพทังด้
้ านวิชาการและความสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม การจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้และประสบการณ์นนั ้ นอกจากจะเป็ นบทบาทและภาระหน้ าที่ของอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว ยังต้ องอาศัยบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ภายในสถาบันช่วยสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกในเรื่ องเกี่ยวกับการบริการนิสิต การจัดให้ มีหน่วยงานต่างๆที่ทาหน้ าที่ให้ บริ การทางการศึกษา
เพื่อช่วยประสานงานระหว่างคณาจารย์ นิสิต เจ้ าหน้ าที่ และบุคคลที่มาขอรับบริการ ซึง่ หน่วยงานที่
จัดขึ ้นจะต้ องมีความพร้ อมในการให้ บริการ เพื่อนิสิตจะได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริ การของส่วนงานในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีภารกิจที่สาคัญโดย
รับผิดชอบดาเนินการตังแต่
้ นิสิตเริ่มเข้ าศึกษา ในขณะกาลังศึกษา จนกระทัง่ สาเร็จการศึกษา งานที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกับการทาหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือหรื อบริ การนิสิตที่สาคัญมี 3 ด้ าน คือ ด้ านการ
ให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการ
ให้ บริการกิจกรรมนิสิต เพื่ออานวยความสะดวกในการให้ การศึกษาแก่นิสิต
สาหรับการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน ซึง่ หมายรวมถึงการให้ บริการเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอน หลักสูตร การลงทะเบียนเรี ยน การจัดตารางสอนตารางสอบ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนนัน้ นับว่ามีความสาคัญยิ่งต่อนิสิต ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2543 : 70) ได้ กล่าวไว้ วา่ การเตรี ยมแผนการเรี ยนเพื่อให้ ผ้ ศู กึ ษาได้ เตรี ยมตัวไว้ ตลอดหลักสูตร
การให้ นิสิตรู้จกั หลักสูตร รู้จกั วางแผนการเรี ยน เวลาเรี ยน เวลาสอบ และการจัดตารางเรี ยนตารางสอบ
ที่เหมาะสม จะช่วยให้ นิสิตเห็นภาพการศึกษาของตนเองอย่างชัดเจน ส่งผลให้ นิสิตทราบทิศทางในการ
เรี ยน อาจารย์ผ้ สู อนมีทิศทางในการสอน ทาให้ การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ และส่งผลต่อการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ แต่ให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวยังไม่
พอเพียง สถาบันการศึกษายังต้ องจัดให้ มีสภาพแวดล้ อม บรรยากาศแวดล้ อมที่ดีและปลอดภัย มี
อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยและเพียงพอ และมีแหล่งข้ อมูลที่ทนั สมัยเพื่อให้ ผ้ ศู กึ ษาได้
ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง (พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์; และคนอื่นๆ. 2543 : 38; ปรัชญา เวสารัชช์.
2545 : 13) นอกจากนี ้ การให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิตเป็ นงานที่สาคัญซึง่ มหาวิทยาลัยควรให้ ความ
สนใจเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นส่วนช่วยสร้ างเสริมพลังและประสบการณ์ให้ กบั นิสิตนอกจากการเรี ยน
การสอนในห้ องเรี ยน และทาให้ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ ้นเพราะการ
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ให้ บริการนิสิตมีความสอดคล้ องและเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร การเรี ยนการสอน นโยบาย การบริหาร
การเลือกคณะ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และวินยั ต่างๆ จะทาให้ นิสิตมีการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์
(สาเนาว์ ขจรศิลป์. 2537 : 13-18)
การให้ บริการนิสิตในด้ านต่างๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน อยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของฝ่ ายทะเบียน
ซึง่ มีหน้ าที่ให้ บริ การระหว่างคณาจารย์ นิสิต บุคคลภายใน บุคคลภายนอก และระหว่างหน่วยงานที่
ต้ องประสานงานกัน หน้ าที่ความรับผิดชอบหลักของฝ่ ายทะเบียนที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนประกอบด้ วยงานทะเบียน งานอาจารย์ที่ปรึกษา และงานตารางสอนตารางสอบ
1.1 งานทะเบียน ฝ่ ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีหน้ าที่เก็บรวบรวม
ข้ อมูลต่างๆ ของนิสิตตังแต่
้ เริ่ มเข้ าจนกระทัง่ สาเร็จการศึกษา และต้ องมีการปรับปรุงข้ อมูลให้ ใหม่อยู่
เสมอ พร้ อมที่จะติดต่อประสานงานได้ เป็ นงานให้ บริการด้ านงานเอกสารหลักฐาน เช่น การกรอก
ข้ อมูลประวัตขิ องนิสิต การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิตที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และจัดทาเอกสาร
สาคัญ เช่น หนังสือรับรอง หนังสือขอรับรองการเป็ นนิสิต ใบรับรองสาเร็จการศึกษา และใบประมวลผล
การศึกษา (Transcript) นอกจากนี ้ ยังมีหน้ าที่ให้ บริการข้ อมูลแก่นิสิตที่มีปัญหาและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1.2 งานอาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีหน้ าที่
ประสานงานระหว่างอาจารย์ นิสิต ส่วนงานต่างๆภายในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เช่น
ภาควิชาและหลักสูตร และบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครองนิสิต ให้ ได้ พบอาจารย์เมื่อนิสิตมีปัญหา
1.3 งานด้ านตารางสอนตารางสอบ ฝ่ ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมี
หน้ าที่ประสานงานด้ านวิชาการหรื อรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ ประสานงานกับคณาจารย์
เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน จัดทาตารางเรี ยนและตารางสอบ ให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน การ
เพิ่ม-ลดถอนรายวิชา การจองห้ องเรี ยน ห้ องสอบ การขอยืนคาร้ องต่างๆ การจัดสอบเก็บตัวนิสิต
สาหรับนิสิตที่มีการสอบซ้ อนกัน และการให้ บริ การปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่มีปัญหาพร้ อม
ประสานงานกับหน่วยงานสานักทะเบียนมหาวิทยาลัย
2. ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ อยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของฝ่ าย
อาคารสถานที่ ซึง่ มีหน้ าให้ บริการและจัดสรรห้ องต่างๆ ควบคุมดูแลอาคารภายในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ซึง่ สถานที่ตา่ งๆมีความจาเป็ นสาหรับการเรี ยนการสอน จึงจาเป็ นต้ องมีฝ่ายการ
ให้ บริการสาหรับให้ นิสิต อาจารย์และบุคลากรได้ ใช้ ประโยชน์ เช่น ห้ องเรี ยน ห้ องทากิจกรรม ห้ องสมุด
ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องสาหรับการเรี ยนการสอนด้ านบริหารธุรกิจ ห้ องเทคโนโลยีใหม่ทางด้ านโสตทัศน์
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(Audio visual) ห้ องสาหรับการสอนที่มีนวัตกรรมที่สาคัญคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Courseware arts) ที่
สามารถกระตุ้นให้ นิสิตได้ มีกระบวนการคิด แสดงออก โต้ ตอบ และตัดสินใจ ผ่านการจาลองเหตุการณ์
สถานการณ์จริง ทาให้ นิสิตเกิดการเรี ยนรู้และจดจา และห้ องสาหรับใช้ ประโยชน์ร่วมกันระหว่างนิสิต
อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ได้ แก่ ห้ องอาหาร ห้ องส่วนงานต่างๆภายในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
ซึง่ ห้ องต่างๆ มีสื่ออุปกรณ์สาหรับพร้ อมใช้ เพื่อให้ นิสิตได้ หาความรู้ และสร้ างให้ นิสิตได้ เกิดการพัฒนา
ตนเองทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ดังนันอาคารสถานที
้
่ สื่อและอุปกรณ์จงึ เป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึง่ ในงานการ
บริการ
3. ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต เป็ นงานฝ่ ายกิจการนิสิตที่ทาหน้ าที่ให้ บริการและอานวย
ความสะดวกในด้ านต่างๆ ให้ แก่นิสิตในการทากิจกรรม เช่น การให้ ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และการ
ติดต่อประสานงาน ดาเนินการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ที่นิสิตทา และพร้ อมให้ คาปรึกษา
เพื่อให้ นิสิตได้ เกิดการพัฒนา มีความพร้ อมด้ วยความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากห้ องเรี ยน และ
สามารถพัฒนาศักยภาพการเป็ นผู้นา และทาให้ เกิดความภูมิในตนเอง จึงทาให้ นิสิตสามารถเรี ยนได้
โดยปราศจากความกังวลและความเครี ยดต่างๆ และสามารถเรี ยนได้ อย่างมีความสุขและสาเร็จ
การศึกษาอย่างภาคภูมิ
จากการสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บางส่วน
พบว่านิสิตประสบปั ญหาในการให้ บริการของคณะที่สาคัญ 3 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน พบว่าระบบการลงทะเบียนล่าช้ า เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั งิ านไม่พร้ อมที่จะแก้ ปัญหา แสดงปฏิกิริยาและวาจาไม่พอใจ เจ้ าหน้ าที่ให้ คาแนะนาไม่ชดั เจน
และไม่ตรงกัน (ธนรัตน์ ตังเมตตาสิ
้
ตกุล. 2554 : สัมภาษณ์) นอกจากนี ้ การปิ ดให้ บริการของฝ่ าย
ทะเบียน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.ซึง่ เป็ นช่วงปิ ดพักกลางวันตาม
เวลาราชการ ทาให้ นิสิตไม่สะดวกในการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่
นิสิตไม่มีการเรี ยนจึงเป็ นเวลาที่สะดวกมากที่สดุ สาหรับนิสิตในการติดต่อกับฝ่ ายทะเบียน นิสิตจึงมี
ความต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทะเบียนสลับเวลาพักกลางวันเพื่อจะสามารถเปิ ดบริการในช่วงเวลา
12.00-13.00 น. (สมิตา จันโต. 2554 : สัมภาษณ์) นอกจากนี ้ นิสิตยังประสบปั ญหาด้ านเทคโนโลยีที่
ใช้ ในการลงทะเบียนเรี ยนอีกด้ วย เช่น คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการลงทะเบียนแบบออนไลน์มีไม่เพียงพอ จึง
ทาให้ เกิดปั ญหานิสิตแย่งกันลงทะเบียน บางครัง้ ระบบอินเตอร์ เน็ตที่ใช้ ในการลงทะเบียนมีปัญหาไม่
สามารถลงทะเบียนได้ (จินต์ศภุ า จารนะพร. 2554 : สัมภาษณ์) ในด้ านการจัดตารางเรี ยนตารางสอน
พบว่าเวลาเรี ยนไม่เหมาะสม เนื่องจากช่วงระยะเวลาระหว่างการเปลี่ยนรายวิชาบางรายวิชามีเวลาพัก
นานเกินไป บางรายวิชามีเวลาน้ อยทาให้ ไม่สามารถเดินไปเรี ยนที่อาคารและห้ องเรี ยนอื่นได้ ทนั เวลา
(ภัณฑิรา สาหร่ายกาญจน์. 2554 : สัมภาษณ์) ส่วนจานวนนิสิตที่อนุญาตให้ ลงทะเบียนเรี ยน
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รายวิชาต่างๆ ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของนิสิต บางรายวิชาเปิ ดจานวนให้ นิสิตลงทะเบียนน้ อย
แต่มีนิสิตประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรี ยนจานวนมาก ในขณะที่บางรายวิชาเปิ ดจานวนให้ นิสิต
ลงทะเบียนมากแต่นิสิตประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรี ยนน้ อย (ธัญธร ณัฐธัมม์. 2554 : สัมภาษณ์) และ
เมื่อนิสิตมีปัญหาหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลต่างๆ นิสิตไม่ทราบว่าจะติดต่อหรื อสอบถามข้ อมูลจาก
เจ้ าหน้ าคนใด เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์แผนผังเจ้ าหน้ าซึ่งรับผิดชอบงานแต่ละงาน (ณัฏฐา
อัศวศิริกลุ กิจ. 2554 : สัมภาษณ์)
2. ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ พบว่าห้ องเรี ยนสาหรับเรี ยนรายวิชา
ต่างๆไม่เหมาะสมกับจานวนนิสิต การเปิ ดปิ ดห้ องเรี ยนมีความล่าช้ า (นรานิติ นพศุกร์ . 2554 :
สัมภาษณ์) จานวนห้ องคอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงพอ ในช่วงเวลาที่มีการเรี ยนการสอนรายวิชาที่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดบริการสาหรับนิสิตใช้ ในการค้ นคว้ าได้ นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่ประจา
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ มีกิริยาท่าทางไม่สภุ าพ ไม่ดแู ลเครื่ องคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดปั ญหา (ศรี สดุ า
อมรฉายา. 2554 : สัมภาษณ์) โสตทัศนอุปกรณ์และเทคโนโลยีสาหรับใช้ ในห้ องเรี ยนมีปัญหาเรื่ อง
สัญญาณแทรกหรื อเสียงรบกวน จานวนโต๊ ะและเก้ าอี ้ในห้ องเรี ยนมีไม่เพียงพอ และในบางห้ องเรี ยน
โต๊ ะและเก้ าอี ้เป็ นลักษณะพับและเก่า ทาให้ เกิดเสียงดังเมื่อพับโต๊ ะหรื อเก้ าอี ้ และบางครัง้ ยังทาให้ โต๊ ะ
หรื อเก้ าอี ้ล้ มอีกด้ วย (จีรสยา ศตวรรษธารง. 2554 : สัมภาษณ์) ในด้ านการขอใช้ สถานที่มีขนตอน
ั้
รายละเอียดมาก ไม่สะดวกต่อการจองห้ องเรี ยนเพื่อเรี ยนเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรม นอกจากนี ้ บางครัง้
เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการเกิดความผิดพลาดทาให้ มีการจองห้ องซ ้าซ้ อน (เมธาวี เจียรตระกูล. 2554 :
สัมภาษณ์) ในส่วนของห้ องสมุดนิสิตมีความเห็นว่าเวลาในการยืมหนังสือและจานวนหนังสือที่สามารถ
ยืมได้ มีน้อยเกินไป ห้ องค้ นคว้ าสาหรับทางานกลุม่ มีจานวนน้ อยไม่พอต่อความต้ องการ และในบางครัง้
นิสิต บุคคลอื่น และเจ้ าหน้ าที่มาใช้ บริการห้ องสมุดส่งเสียงดังรบกวน (ศิรินทร์ อังไพบูลย์. 2554 :
สัมภาษณ์) ในด้ านระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารต่างๆ นิสิตเห็นว่าควรมีเทคโนโลยีและ
เจ้ าหน้ าที่ในการสารวจความปลอดภัยและทรัพย์สินมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั (ธมนวรรณ
สิรยานันท์. 2554 : สัมภาษณ์)
3. ด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิต พบว่าเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกิจการนิสิตทางานล่าช้ าและมี
ความเห็นในการช่วยประสานงานที่ไม่ตรงกัน (พรรณนา ศักดิช์ ื่นยศ. 2554 : สัมภาษณ์) การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆไม่ทวั่ ถึง ไม่ทราบแผนหรื อข้ อมูลและขันตอนในการท
้
ากิจกรรมและการ
ประสานงานกับอาจารย์หรื อเจ้ าหน้ าที่ทา่ นใดรับผิดชอบกิจกรรมใด (พีรญา ประสาทอาภรณ์. 2554 :
สัมภาษณ์) การจัดแผนกิจกรรมไม่ชดั เจนและเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรม
ซ้ อนกัน และบางกิจกรรมจัดตรงกับช่วงเวลาเรี ยน (พัชริ นทร์ มิตรเทียนชาติ. 2554 : สัมภาษณ์)
จานวนกิจกรรมมากเกินไปทาให้ เกิดปั ญหาในการหานิสิตทางานกิจกรรม นอกจากนี ้ วิธีการเบิก-จ่าย
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ค่าใช้ จา่ ยจากงบประมาณมีขนตอน
ั้
รายละเอียด และการจัดทาเอกสารยุง่ ยาก ทาให้ เกิดความล่าช้ า
และในการจัดทาเอกสารเพื่อประสานงานหรื อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่ให้ การสนับสนุนกิจกรรมยังมี
ขันตอนในการด
้
าเนินงานหลายขันตอนและใช้
้
เวลาในการประสานงานนาน (เมธาวี เจียรตระกุล.
2554 : สัมภาษณ์)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ซึง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจงึ มีความสนใจในการศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ใน 3 ด้ าน คือ ด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านกิจกรรมนิสิต ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี ้
จะทาให้ ได้ รับข้ อมูลพื ้นฐานที่เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้ บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี และสามารถให้ บริการและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการของนิสิตต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การ
ให้ บริการของคณะฯ ใน 3 ด้ านคือ ด้ านการให้ บริ การจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริการอาคาร
สถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริ การของ
คณะฯ ในด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์
และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต จาแนกตามเพศ ชันปี
้ และหลักสูตรที่ศกึ ษา

ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษานี ้อาจเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายขอบข่ายของงาน ปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา
ในการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน การให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ รวมทังการ
้
ให้ บริการกิจกรรมนิสิตของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และใช้ เป็ นแนวทางให้ บคุ ลากรของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริ การ
อาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิตได้ รับรู้ถึงความคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ ไขการให้ บริการด้ านต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
นิสิตต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ชันปี
้ ที่ 1- 4 ปี การศึกษา 2554 จานวนทังสิ
้ ้น 2,390 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
1.1 เพศ แบ่งเป็ น
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
1.2 ชันปี
้ ที่ศกึ ษา แบ่งเป็ น
1.2.1 ชันปี
้ ที่ 1
1.2.2 ชันปี
้ ที่ 2
1.2.3 ชันปี
้ ที่ 3
1.2.4 ชันปี
้ ที่ 4
1.3 หลักสูตรที่ศกึ ษา แบ่งเป็ น
1.3.1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
1.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.3.3 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การให้ บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน
2. ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ 3. ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี หมายถึง ความคิดเห็นความรู้สกึ หรื อการกระทาที่แสดงออกของนิสิตที่กาลังศึกษาอยูม่ ี
ต่อการบริ การหรื อสิ่งอานวยความสะดวกในด้ านต่างๆ ที่ได้ รับจากหน่วยงานและบุคลากรของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ซึง่ ประกอบด้ วยด้ านที่สาคัญ 3 ด้ าน ได้ แก่
1.1 ด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง การให้ บริการของหน่วยงาน
ทะเบียนคณะฯ ที่มีหน้ าที่ให้ บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ขันตอน
้
และการแก้ ปัญหาให้ แก่
นิสิต
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1.2 ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ หมายถึง การให้ บริ การหรื อการ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการใช้ สถานที่ที่เป็ นประโยชน์เพื่อการศึกษา และการจัดกิจกรรมของ
นิสิตเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่นิสิตต้ องการ
1.3 ด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิต หมายถึง การให้ บริการของหน่วยงานกิจการนิสิตที่
อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนิสิตให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
เช่น สนับสนุนอานวยความสะดวกการให้ บริการ การวางแผนกิจกรรมต่างๆ การวางแผนงาน การเงิน
งบประมาณ พัสดุ อุปกรณ์เครื่ องใช้ สานักงาน อุปกรณ์การจัดกิจกรรมนิสิต บุคลากร ประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลและสถิตขิ นตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ าน การประสานงาน ตลอดจนการให้ บริการและอานวยความ
สะดวกแก่หน่วยงานภายในงานกิจการนิสิต เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
2. นิสิต หมายถึง นิสิตชันปี
้ ที่ 1-4 ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีในปี การศึกษา 2554 ซึง่ ประกอบด้ วย 3 หลักสูตร ได้ แก่
2.1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2.3 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

สมมติฐานของการวิจัย
1. นิสิตชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของหน่วยงานคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชีโดยรวมและในแต่ละด้ านแตกต่างกัน
2. นิสิตที่ศกึ ษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่ตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของหน่วยงานคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีโดยรวมและในแต่ละด้ านแตกต่างกัน
3. นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีที่ศกึ ษาในหลักสูตรฯ ที่ตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อ
การให้ บริการของหน่วยงานโดยรวมและในแต่ละด้ านแตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และนาเสนอตามหัวข้ อ
ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดของการให้ บริการ
1.1 ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของการให้ บริการ
1.1.1 ความหมายของการให้ บริการ
1.1.2 ความสาคัญของการให้ บริการ
1.1.3 องค์ประกอบของการให้ บริการ
1.1.4 ปั จจัยที่สาคัญของการบริการ
1.2 วัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายของการจัดบริการเพื่อนิสิต
1.3 ขันตอนการด
้
าเนินงานของกองบริ การการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอบข่าย
และลักษณะงานที่คล้ ายคลึงกัน
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
1.4.1 ความหมายของการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
1.4.2 ความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
1.4.3 องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอน
1.4.3.1 การจัดตารางสอน
1.4.3.2 การจัดอาจารย์ผ้ สู อน
1.4.3.3 การจัดตารางสอบ
1.4.3.4 การจัดการสอนซ่อมเสริม
1.4.3.5 การเลือกตาราเรี ยน
1.4.3.6 การจัดทาคูม่ ือนิสิต
1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านอาคาร สถานที่สื่อและอุปกรณ์
1.5.1 ความหมายของอาคาร สถานที่และสื่ออุปกรณ์
1.5.2 ความสาคัญของงานด้ านอาคาร สถานที่สื่อและอุปกรณ์
1.5.3 องค์ประกอบของอาคาร สถานที่สื่อและอุปกรณ์
1.5.3.1 ขอบข่ายของงานด้ านอาคาร สถานที่สื่อและอุปกรณ์
1.5.3.2 หลักการบริ หารงานอาคาร สถานที่สื่อและอุปกรณ์
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1.5.3.3 สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับการเรี ยนการสอน
1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิต
1.6.1 ความสาคัญของกิจกรรมนิสิต
1.6.2 องค์ประกอบของกิจกรรมนิสิต
1.6.3 ส่วนงานที่มีหน้ าที่ให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิต
2. การจัดการดาเนินงานของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
2.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจและภารกิจหลัก
2.2 เอกลักษณ์ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
2.3 ส่วนงานที่มีหน้ าที่ให้ บริ การด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
2.3.1 งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
2.3.2 งานอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3.3 งานตารางสอนตารางสอบ
2.4 ส่วนงานที่มีหน้ าที่ให้ บริ การด้ านอาคาร สถานที่สื่อและอุปกรณ์
2.5 ส่วนงานที่มีหน้ าที่ให้ บริ การด้ านกิจกรรมนิสิต

แนวคิดของการให้ บริการ
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ ประกอบของการให้ บริการ
ความหมายของการให้ บริการ
การบริ การเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นมาคูก่ บั ทุกคนที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่น มนุษย์
ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ จงึ จาเป็ นต้ องพึง่ พาอาศัยผู้อื่นเพื่ออานวยความสะดวก ให้ การช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน การบริการจึงมีความสาคัญในการปฏิบตั งิ านหลายด้ าน ทังในวงการธุ
้
รกิจการค้ า การศึกษา
และอาชีพหลายประเภท การบริการที่ดีสามารถทาให้ ผ้ อู ื่นพอใจและมีความสุข การบริการเป็ นสิ่งที่
สัมผัสจับต้ องได้ ยากและสูญสลายหายไปได้ ง่าย การบริการเป็ นกิจกรรมหรื อการกระทาที่มีบคุ คลหรื อ
บุคลากรสร้ างและส่งมอบให้ แก่ผ้ รู ับบริการ โดยมีความตังใจจะส่
้
งมอบการบริการนันๆ
้ การบริ โภค
บริการจะเกิดขึ ้นในทันทีหรื อเกือบจะทันทีที่มีการให้ บริ การนันๆ
้
สาหรับความหมายของการให้ บริการ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
แม้ นมาส ชวลิต (2529) ได้ ให้ ความหมายของการบริการไว้ วา่ หมายถึง การปฏิบตั ิ
กิจกรรมและความพยายามต่างๆ ที่จะสนองความต้ องการของบุคคลในด้ านต่างๆ โดยเรี ยก
ค่าตอบแทน หรื อได้ เปล่า ตลอดจนความพยายามในการสร้ างสานึกหรื อความสนใจในสิ่งนันหรื
้ อ
กิจกรรมนันด้
้ วยเพื่อให้ บคุ คลนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
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วันทนีย์; และคนอื่นๆ (2537) ได้ ให้ ความหมายของคาว่าบริการไว้ พอสรุปได้ วา่ บริการ คือ
สินค้ าที่ไม่มีตวั ตน มองไม่เห็น จับต้ องไม่ได้ มีการกาหนดราคาซื ้อขายกันเป็ นธุรกิจ การผลิตด้ าน
บริการได้ แก่ การบริการที่มีการซื ้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ าบริการ บริการติดต่อสื่อสาร การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ บริ การของโรงแรม ภัตตาคาร บริ การท่องเที่ยว บริการด้ านการเงิน และงานบริการใน
ด้ านอื่น ๆ เป็ นต้ น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคนอื่นๆ (2541 : 210) กล่าวว่า การบริการเป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์
หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้ องการของผู้รับบริการหรื อลูกค้ า เช่น โรงเรี ยน โรงภาพยนตร์
โรงพยาบาล โรงแรม เป็ นต้ น
สมชาติ กิจยรรยง (2536 : 42) ได้ ให้ ความหมายของการบริการว่า เป็ นกระบวนการของ
การปฏิบตั ิตนเพื่อผู้อื่น ในอันที่จะทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความสุข ความสะดวก หรื อความสบาย
สุธี นาทวรทัต (2536) ได้ ให้ ความหมายของคาว่าบริการไว้ วา่ บริการมีลกั ษณะ 4 ประการ
คือ จับต้ องไม่ได้ แบ่งแยกไม่ได้ มีความอเนกพันธ์ ไม่อาจเก็บรักษาได้ และความต้ องการมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และบริการ หมายถึง กิจกรรมซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสิ่งจับต้ องไม่ได้ แต่สามารถ
ชี ้ระบุและสร้ างความพอใจให้ แก่ผ้ รู ับได้ บริการไม่จาเป็ นต้ องเชื่อมโยงกับการขายสินค้ า หรื อการขาย
บริการอื่น การให้ บริการอาจจะใช้ หรื อไม่ใช้ สินค้ าเป็ นองค์ประกอบก็ได้ และหากมีการใช้ สินค้ าเป็ น
ส่วนประกอบก็จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ านันไปให้
้
ผ้ ใู ช้ บริการ
คอทเลอร์ (Kotler. 1988 : 477) ได้ อธิบายความหมายของการบริการไว้ วา่ เป็ นกิจกรรมที่ไม่
มีตวั ตนจับต้ องไม่ได้ (Intangible) ถูกนาเสนอโดยฝ่ ายหนึ่งให้ กบั อีกฝ่ ายหนึง่ โดยมิได้ มีการเป็ นเจ้ าของ
และกิจกรรมดังกล่าวอาจถูกเสนอพ่วงไปกับสินค้ าที่จบั ต้ องได้
บลอยส์ (Blois. 1974 : 157) ได้ ให้ นิยามของการบริ การว่าคือ กิจกรรมที่เสนอขึ ้นเพื่อการ
ขาย ทาให้ เกิดผลกาไรแก่ผ้ ขู าย และความพอใจแก่ผ้ บู ริโภคโดยไม่ทาให้ ตวั สินค้ านันเปลี
้ ่ยนสภาพไป
วิฑรู ย์ สิมะโชคดี (2542 : 202) ระบุวา่ การบริการโดยทัว่ ไปมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญอยู่ 4
ประการ ได้ แก่
1. การบริ การเป็ นเรื่ องที่สมั ผัสจับต้ องได้ ยาก
2. การบริ การเป็ นกิจกรรมหรื อกระบวนการต่อเนื่องของกิจกรรมต่างๆ ที่บคุ ลากรกระทา
เพื่อส่งมอบแก่ผ้ รู ับบริการ
3. การบริ การเกิดขึ ้นและถูกบริโภคในขณะเดียวกันเลย หรื อเกือบจะในเวลาเดียวกัน คือมี
การบริ โภคทันที่มีการให้ บริการ
4. ลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การ ให้ ความสาคัญกับ “กิจกรรม” หรื อ “กระบวนการ” หรื อ
“พฤติกรรม”ของบุคลากรมากกว่าสิ่งอื่นๆ และรับรู้ด้วยความรู้สกึ ทางใจมากกว่า ดังนัน้
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คาว่า “ความประทับใจ” จึงมีความสาคัญเหนือสิ่งอื่นใดต่อผู้รับบริการ ความประทับใจ
หรื อความพึงพอในในการบริ การจึงมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของการบริ การอย่างยิ่ง
มนัสวี ธาดาสีห์; และคนอื่นๆ. (2545 : 4-6) ได้ อธิบายลักษณะของการบริ การไว้ ว่า การ
บริการมีลกั ษณะเฉพาะไม่เหมือนสินค้ าอื่น โดยลักษณะของการบริการ มีดงั นี ้
1. ไม่มีตวั ตน (Intangibility) ผู้ซื ้อไม่สามารถสัมผัสหรื อมองเห็นการบริการ หรื อทราบว่าจะ
ได้ รับการบริ การในรูปแบบใดก่อนตกลงใจซื ้อ การซื ้อบริ การจึงเป็ นการซื ้อด้ วยความรู้สกึ และความ
คาดหวัง การบริ การสามารถสร้ างความพอใจหรื อไม่พอใจให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้ ดังนัน้ ผู้ขายจึงต้ องสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างเต็มที่ เช่น
- สถานที่ที่จะให้ บริ การสวยงาม โอ่อา สะอาด บรรยากาศดี
- บุคลากรหรื อพนักงานที่ให้ บริการมีบคุ ลิกภาพดี แต่งกายดี ยิ ้มแย้ มแจ่มใสเพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ ลกู ค้ าว่าจะสามารถให้ บริการที่ดีได้
- อุปกรณ์ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ สร้ างความเชื่อมัน่ ว่าจะให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ว
- เครื่ องหมายหรื อตราของบริ การที่สวยงาม ชัดเจน และสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับการ
บริการที่เสนอขาย รวมทังค
้ าขวัญที่เชิญชวนให้ มาใช้ บริการด้ วย
2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้ บริการได้ (Inseparability) ระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ บริการ
เนื่องจากการให้ บริการเป็ นการผลิตและการบริ โภคในเวลาเดียวกัน เป็ นการขายตรงจากผู้ให้ บริ การไป
ยังผู้ใช้ บริการในขณะนัน้ และผู้ให้ บริการมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้ คนอื่นบริ การแทนได้ จึงทา
ให้ การให้ บริการกระทาได้ ในปริมาณจากัดและยังจากัดในเรื่ องเวลาอีกด้ วย
3. มีความหลากหลาย (Heterogeneity) ผู้ให้ บริการแต่ละคนมีรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ให้ บริการเป็ นของตนเอง อาจเหมือนหรื อแตกต่างจากผู้ให้ บริการคนอื่น จึงเป็ นการยากที่จะกาหนด
มาตรฐานของการบริการไว้ ว่ารูปแบบใดมีมาตรฐานดีที่สดุ คุณภาพของการบริ การอาจขึ ้นอยู่กบั
สภาพจิตใจของผู้ให้ บริการ และการตัดสินเรื่ องคุณภาพของการบริการก็ขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของ
ผู้รับบริ การด้ วย ดังนัน้ การวางแผนพัฒนาการบริการเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพดี ให้ ลกู ค้ า ได้ รับความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันเป็ นขันต
้ ่า และหากเพิ่มความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าได้ เหนือกว่าที่ลกู ค้ าคาดหวังก็จะ
ยิ่งเป็ นการให้ บริ การที่ดีมีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ
4. ไม่สามารถเก็บสะสมได้ (Perishability) เนื่องจากการให้ บริการไม่สามารถผลิตและเก็บ
ไว้ รอลูกค้ าเหมือนสินค้ าอื่น ๆ และความต้ องการของลูกค้ ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ ้นลงตาม
ฤดูกาลและปั จจัยอื่น ๆ ความต้ องการที่ไม่แน่นอนนี ้อาจทาให้ เกิดปั ญหา อาทิเช่น ไม่มีลกู ค้ า หรื อ
ให้ บริการไม่ทนั ถ้ ามีความต้ องการพร้ อมกันมากเกินไป จึงทาให้ ต้องวางแผนเพื่อกระจายและเพิ่มลูกค้ า
ให้ มาใช้ บริการช่วงเวลาต่างๆกัน
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สรุปได้ วา่ การบริ การ หมายถึง กิจกรรมหรื อกระบวนการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ที่
เป็ นการกระทาที่อาจทาให้ เกิดได้ ในรูปกระทาและนามกระทาของบุคคลหรื อองค์กร เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของบุคคลอื่น ทาให้ เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานัน้ ซึง่ การบริการที่ดีจะ
เป็ นการกระทาที่สามารถสนองตอบความต้ องการของผู้ที่แสดงความจานงให้ ได้ ตรงกับสิ่งที่บคุ คลนัน้
คาดหวังไว้ พร้ อมทังท
้ าให้ บคุ คลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อสิ่งที่ได้ รับในเวลาเดียวกัน
ในความหมายนี ้จะครอบคลุมการบริ การทุกด้ าน โดยบริ การมีลกั ษณะที่สาคัญ ได้ แก่ (1) ไม่มีตวั ตน
(Intangibility) ผู้ซื ้อไม่สามารถสัมผัส หรื อมองเห็นการบริ การ (2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้ บริการได้
(Inseparability) ระหว่างผู้ให้ บริการ (ผู้ขาย) และผู้ใช้ บริ การ (ผู้ซื ้อ) (3) มีความหลากหลาย
(Heterogeneity) ผู้ให้ บริ การแต่ละคนมีรูปแบบเทคนิคและวิธีการให้ บริการเป็ นของตนเอง และ (4) ไม่
สามารถเก็บสะสมได้ (Perishability) เนื่องจากการให้ บริ การไม่สามารถผลิตและเก็บไว้ รอลูกค้ าเหมือน
สินค้ าอื่น ๆ การให้ บริ การเป็ นสร้ างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกันระหว่างผู้ให้ บริการกับผู้รับบริ การที่มี
การทากิจกรรมร่วมกันและต้ องพึง่ พาอาศัยกันเพื่อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจในการ
ให้ บริการสูงสุดตรงตามความต้ องการของผู้รับบริการ เช่น เดียวกับการให้ บริการของสถาบันการศึกษา
ที่มีการจัดบริการต่างๆให้ แก่นิสิต อาจารย์ และบุคคลทัว่ ไป ซึง่ สถาบันการศึกษามีการกาหนดรูปแบบ
ของการให้ บริการที่ต้องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่สถาบันกาหนด
ความสาคัญของการให้ บริการ
สมชาติ กิจยรรยง (2536 : 15) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของการบริการไว้ ดงั นี ้
1. การให้ บริการที่ดีและมีคณ
ุ ภาพเกิดขึ ้นจากตัวบุคคล ซึง่ อาศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะและ
ความแนบเนียนที่ทาให้ ชนะใจลูกค้ าที่มาติดต่อธุรกิจ หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้ บริ การ
2. การให้ บริการสามารถกระทาได้ ทงก่
ั ้ อนการติดต่อ ในระหว่างการติดต่อ หรื อภายหลังการ
ติดต่อ ซึง่ เป็ นการให้ บริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทังผู
้ ้ บริ หารด้ วย
3. การบริการที่ดีจะเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ ผ้ ทู ี่มาติดต่อกับองค์กรเกิดความเชื่อถือศรัทธา และ
สร้ างภาพลักษณ์ ซึง่ จะมีผลในการสัง่ ซื ้อหรื อใช้ บริการด้ านอื่น ๆ อีกในโอกาสหน้ า
สมชาติ กิจยรรยง (2536 : 17) ได้ กล่าวว่า ผู้ทาหน้ าที่ในการให้ บริการต้ อนรับควรมี
คุณสมบัตดิ งั นี ้
1. มีความรอบรู้และรู้รอบ ทังในด้
้ านของผู้บริหารโครงสร้ างขององค์กร ข้ อมูลข่าวสาร
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. บุคลิกภาพที่ดี แสดงถึงความกระตือรื อร้ น
3. ร่างกายแข็งแรง ท่าทางคล่องแคล่ว
4. มีจิตสานึกในการต้ อนรับและบริการที่ดี
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5. ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีไมตรี จิต
6. เป็ นคนช่างสังเกต มีปฏิภาณดี แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้
7. มีเทคนิคและศิลปะในการพูด หรื อการผ่อนคลายอารมณ์ผ้ อู ื่น
8. เก็บอารมณ์ได้ ดี เป็ นคนมีเหตุผล
9. สุภาพอ่อนโยน อ่อนน้ อมถ่อมตนเสมอ
10. เป็ นผู้มีสมั มาคารวะ
11. อดทน อดกลัน้ และรู้จกั ให้ อภัยคนเสมอ
ฉะนัน้ จากคุณลักษณะของการให้ บริการดังกล่าวข้ างต้ น พอจะสรุปเป็ นด้ านต่าง ๆ ได้ ดังนี ้
1. ด้ านมนุษย์สมั พันธ์ ได้ แก่ เป็ นกันเอง ไม่ถือตัว ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีไมตรี จิต พูดจา
ไพเราะ รู้จกั ใช้ จิตวิทยา
2. ด้ านการควบคุมอารมณ์ ได้ แก่ อารมณ์ดี ไม่ใช้ อานาจข่มขู่ มีความอดทน มีความยืดหยุ่น
เก็บอารมณ์ได้ ดี เป็ นคนมีเหตุผล สุขภาพจิตดี
3. ด้ านความรับผิดชอบ ได้ แก่ รับผิดชอบงานทุกสิ่ง ทุกขันตอน
้
เห็นอกเห็นใจต่อความ
ลาบากยุง่ ยากท่าทางคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กระตือรื อร้ นขณะบริการ
4. ด้ านการสื่อสารความหมาย ได้ แก่ มีความสุภาพ พูดจาไพเราะ ตอบสนองต่อความ
ประสงค์ของผู้มารับบริการอย่างรวดเร็ ว มีเทคนิคและศิลปะในการพูด
5. ด้ านความสามารถในงาน ได้ แก่ มีความรอบรู้และรู้รอบในเรื่ องของการบริการ เป็ นคน
ช่างสังเกต มีปฏิภาณดี แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ ยึดระเบียบและแนวทางที่ถกู ต้ องอย่างมีเหตุผล
6. ด้ านจิตสานึกในการบริ การ ได้ แก่ มีจิตสานึกในการต้ อนรับและบริ การที่ดี ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ บริ การมากกว่าผู้รับบริ การคาดหวังเอาไว้
สรุปได้ วา่ การให้ บริ การที่ดีและสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้รับบริ การเป็ นสิ่ง
สาคัญยิ่ง เนื่องด้ วยสังคมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง การให้ บริการที่ดีจะเป็ น
เครื่ องมือช่วยให้ ผ้ ทู ี่มาติดต่อกับองค์กรเกิดความเชื่อถือ ซึ่งการให้ บริ การที่ดีนนั ้ ปั จจัยทางด้ านบุคคล
ผู้ทาหน้ าที่ให้ บริ การนันมี
้ ความสาคัญยิ่ง
องค์ ประกอบของการให้ บริการ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริ การไว้ ดังต่อไปนี ้
1. สภาพแวดล้ อม หมายถึง สภาพทัว่ ไปซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการบริการ แต่
สภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลกระทบต่อความรู้สกึ ของผู้มารับบริ การที่สาคัญ ได้ แก่
1.1 การเดินทางที่ง่ายและสะดวกในการมาติดต่อขอรับบริ การ
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1.2 สถานที่ของหน่วยบริการ ได้ แก่ อาคาร สภาพแวดล้ อมของหน่วยบริ การ สถานที่
รับบริ การ และสภาพห้ องน ้า ซึง่ สถานที่เหล่านี ้ของหน่วยบริการต้ องมีลกั ษณะและสภาพที่เหมาะสม
มีความกว้ างขวาง สะอาด เป็ นระเบียบ และปลอดภัย รวมทังควรจั
้
ดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกไว้
คอยให้ บริ การแก่ผ้ ทู ี่มารับบริ การ
2. การประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องมีรอยยิ ้ม จะช่วยให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความมัน่ ใจในการติดต่อ
ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ให้ ความกระจ่างในขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ติ นในการติดต่อขอรับบริการ
3. กระบวนการบริการ ความประทับใจที่ดีของผู้รับบริการขึ ้นอยู่กบั กระบวนการบริการที่
รวดเร็ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง โปร่งใส และสะดวก ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้ จา่ ย
4. พฤติกรรมและวิธีการบริการของผู้ให้ บริการ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญมากที่สดุ ใน
การสร้ างความพึงพอใจในการบริการ เพราะผู้รับบริการได้ รับประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสกับ
ผู้ให้ บริการ ซึง่ สิ่งที่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ บริการ มีดงั นี ้
4.1 บุคลิกภาพและการปรากฏตัวของผู้ให้ บริการ ได้ แก่ รูปร่างหน้ าตา เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่ง
กาย
4.2 การพูดจาและการตอบคาถามของผู้ให้ บริการ
จรวยพร กุลอานวยชัย (2538 : 18; อ้ างอิงจาก นันทวัฒน์ วัฒนรุ่งเรื อง. 2533. หน้ า 45)
กล่าวว่า องค์ประกอบของงานบริการต้ องประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี ้
1. คุณภาพของทรัพยากร ต้ องเลือกสรรทรัพยากรที่เหมาะสมแล้ วว่าสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้ใช้ และมีคณ
ุ ภาพดี
2. คุณภาพของบุคลากรผู้ให้ บริ การ ผู้ให้ บริการต้ องมีความรู้และรอบรู้ในงานบริ การนัน้
เป็ นอย่างดี
3. การสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ให้ บริ การการใช้ ภาษา สัญลักษณ์ต้องสามารถ
สื่อความหมายให้ เข้ าใจกันได้ ง่ายและเป็ นอย่างดี
สรุปได้ วา่ การให้ บริ การทุกคนต่างมีความคาดหวังว่าจะได้ รับบริการที่ดี และถูกใจ คือความ
สะดวก รวดเร็ ว ทันใจ ใช้ เวลาในการติดต่อน้ อย ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ ได้ รับประโยชน์สงู สุด ซึง่
การให้ บริการที่ดีนนั ้ หน่วยงานที่ทาหน้ าที่ให้ บริการจะต้ องคานึงถึงองค์ประกอบของการบริการให้
ครบถ้ วน ไม่วา่ จะเป็ นด้ านสภาพแวดล้ อม คุณลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ให้ บริการ หรื อ
กระบวนการการให้ บริการ
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ปั จจัยที่สาคัญของการบริการ
ปั จจัยที่สาคัญของการให้ บริ การอาจเป็ นสิ่งที่มีตวั ตน เช่น อาคารสถานที่ และสิ่งที่ไม่มีตวั ตน
เช่น การให้ บริ การต่างๆ ที่ตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การให้ ได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
ดังที่ วิฑรู ย์ สิมะโชคดี (2542) ได้ กล่าวถึงปั จจัยสาคัญของการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพว่า
ขึ ้นอยู่กบั ผู้ให้ บริการและสถานที่บริการ สิ่งแรกในการที่จะสร้ างความประทับใจได้ ก็คือ สถานที่ในการ
ให้ บริการ เพราะเป็ นภาพแรกที่ผ้ รู ับบริการพบเห็น สถานที่ทางานเรี ยบร้ อย สวยงาม แสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้ ด้วย และอีกประการหนึง่ คือความยิ ้มแย้ มและความเต็มใจของผู้
ให้ บริการ โดยเฉพาะผู้ที่นงั่ อยูใ่ นตาแหน่งประชาสัมพันธ์ที่เป็ นจุดแรกแห่งการสัมผัส จึงไม่ใช่ใบหน้ าที่
ปรากฏรอยยิ ้มอย่างเปิ ดเผยเท่านันแต่
้ ยงั จะต้ องเป็ น “รอยยิ ้มที่ยินดีต้อนรับ”ด้ วย เพราะฉะนัน้ ควร
จะต้ องมีการสร้ างจิตวิญญาณของนักบริการ (Service mind) ขึ ้นในหน่วยงานบริการ โดยควรมีการ
สนับสนุนให้ มีพฒ
ั นา ฝึ กอบรม ปลูกฝั ง เพราะผู้มีหน้ าที่อยูด่ ้ านหน้ าของการติดต่อจากผู้ใช้ บริ การ
จะต้ องเป็ นผู้ที่มีจิตวิญญาณของนักบริการเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว คือเป็ นคนที่เต็มใจในการทางานบริ การ
และมีความสุขกับการให้ บริ การคนอื่น คุณภาพของการบริ การจึงวัดได้ ด้วยการบริการที่มีความ
ประทับใจหรื อความสุขใจของผู้รับบริการเป็ นต้ น
วีระพงษ์ เฉลิมจิรวัฒน์ (2539 : 7-8) กล่าวว่าบุคลากรควรรู้และปฏิบตั ติ ามหลักการ
ให้ บริการที่ดี 7 ประการ ตามความหมายของคาว่า S-E-R-V-I-C-E คือ
1. บริการด้ วยความยิ ้มแย้ มแจ่มใสและความเข้ าใจ (Smiling and sympathy) ด้ วย
ความรู้สกึ ว่าผู้เข้ ารับบริการมีความยุง่ ยากใจในการแสวงหาสิ่งที่ต้องการและกาลังอยากได้ ความ
ช่วยเหลือ
2. บริการสนองตอบด้ วยความรวดเร็ว (Early response) สิ่งนี ้เป็ นคุณสมบัตขิ องผู้
ให้ บริการเชิงรุก ซึง่ สร้ างความประทับใจได้ ดี
3. บริการพร้ อม ๆ ไปกับการให้ เกียรติ (Respectful) โดยไม่แสดงอาการดูถกู ผู้ใช้ บริ การ
ไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับใดก็ตาม
4. บริการด้ วยความเต็มใจ (Voluntariness manner) โดยไม่คดิ ว่างานเป็ นเพียงภาระ
รับผิดชอบที่ผ่านเข้ ามาเท่านัน้ แต่แสดงออกด้ วยความจริ งใจ ด้ วยความรู้สึกสร้ างสรรค์
5. บริการเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของตนเองและหน่วยงาน (Image enhancing) โดยให้ ผ้ ู
พบเห็นมีความรู้สกึ ที่ดี และสนับสนุนเกื ้อกูลในภารกิจที่กาลังดาเนินอยู่
6. บริการด้ วยมารยาทที่ดี (Courtesy) คือการแสดงออกด้ วยกริยามารยาทที่สภุ าพ
งดงาม และถ่อมตน
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7. บริ การด้ วยความกระตือรื อร้ น (Enthusiasm) แสดงอาการกระฉับกระเฉงในลักษณะ
งดงามและพอเหมาะพอดี ทาให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความประทับใจ และพึงพอใจ
สรุปได้ วา่ ปั จจัยที่สาคัญของการบริการมีหลายสิ่งนามาประกอบการที่พร้ อมจะให้ บริ การ
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สิ่งที่มีตวั ตนอันได้ แก่ อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีตา่ งๆ และ
สิ่งที่ไม่มีตวั ตน เช่น การให้ บริการ ต่างๆ พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ให้ บริ การ เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของการจัดบริการเพื่อนิสิต
การให้ บริการของสถานศึกษามีความสาคัญสาหรับนิสิตในการอานวยความสะดวกในด้ าน
ต่าง ๆ เพราะสถานศึกษามีหน้ าที่จดั ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ นิสิตได้ รับประโยชน์ตามที่ต้องการและให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่แต่ละสถานศึกษากาหนด เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างการพัฒนานิสิตทังในด้
้ าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเพื่อให้ นิสิตได้ รับประโยชน์สงู สุดในการศึกษา การให้ บริ การนิสิตและ
นักศึกษานันเป็
้ นหน้ าที่หลักของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง เป็ นการคาดการณ์หรื อการกาหนด
รายละเอียดล่วงหน้ าเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการศึกษา ทังที
้ ่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมให้ อยูใ่ น
ทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สถาบันการศึกษานันๆ
้ ได้ กาหนดไว้ ดังนัน้ การให้ บริการ ณ
ที่นี ้จึงประกอบไปด้ วย การให้ บริการทางวิชาการ การให้ บริการด้ านสวัสดิการ การให้ บริการด้ าน
อาคารสถานที่ และอื่น ๆ เป็ นต้ น
บรูเนอร์ (Bruner. 1971 : 18-21) ได้ กล่าวว่า การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และการ
ปรับปรุงสถาบันการศึกษาไม่เพียงพอ สิ่งสาคัญคือการสร้ างความสามารถด้ านหนึง่ ของคนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยี และไม่เพียงแต่ให้ ความรู้เท่านัน้ แต่จะต้ องทาให้ เขารู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึง่
ของสังคม และมีความเป็ นเจ้ าของสิ่งนันด้
้ วย
ดังนัน้ สิ่งที่สาคัญที่ชว่ ยสนับสนุนสถาบันการศึกษาคือการให้ บริการ เพราะการให้ บริการ
โดยทัว่ ไปเป็ นการกระทาหรื อปฏิบตั ิการช่วยให้ บคุ คลหรื อผู้รับริการได้ รับความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว ความปลอดภัย และความเป็ นธรรม ซึง่ การบริการมีหลักที่สาคัญคือต้ องคานึงถึงความ
สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคคลส่วนใหญ่เป็ นหลัก มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
สามารถอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับริการได้ อย่างเท่าเทียมกันและมีคณ
ุ ภาพ
งานบริการนิสิต หมายถึง งานที่สถาบันการศึกษาจัดขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นิสิตที่
ศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดบริ การให้ นิสิตจะต้ องเป็ นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้ านของนิสิต
เพื่อสร้ างประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง โดยการจัดบริการที่สาคัญ เช่น บริ การสันทนาการ บริ การ
แนะแนว บริการสุขภาพอนามัย และบริการจัดหางาน ทังนี
้ ้เพื่อช่วยลดหรื อขจัดปั ญหาต่างๆ ให้ แก่นิสิต
เพื่อช่วยให้ นิสิตเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ทงสติ
ั ้ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ (สาเนาว์
ขจรศิลป์. 2537 : 13-18)
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วิลเลียมสัน (เพ็ญศรี มณีคา. 2538 : 22; อ้ างอิงจาก Williamson. 1961: 3) ได้ ให้
ความหมายไว้ วา่ งานบริ การเพื่อนิสิต หมายถึง โปรแกรมการดาเนินงานสาหรับนิสิตและแนวคิด
เกี่ยวกับนิสิต และเน้ นถึงการบริการโดยทัว่ ไปในทุกมหาวิทยาลัยในการช่วยนิสิตนักศึกษาแก้ ไขปั ญหา
เรื่ องการเป็ นคนที่มีเหตุผล พัฒนาการทางด้ านทักษะ การร่วมมือกันเป็ นหมู่คณะ สามารถเรี ยนและ
อ่านได้ อย่างรวดเร็ว ส่วนทางด้ านแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็ นนิสิต ได้ แก่ พัฒนาการในด้ านต่าง ๆ
เช่น ด้ านร่างกาย ศีลธรรมจรรยาของการเป็ นปั ญญาชน และด้ านสังคม ดังนันการด
้
าเนินงานด้ านการ
บริการของหน่วยงานรัฐ หรื อเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
การจัดบริการเพื่อนิสิต มีวตั ถุประสงค์พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. เพื่อช่วยจัดบรรยากาศที่พกั อาศัยและมหาวิทยาลัยโดยรอบด้ าน เพื่อดึงดูดให้ เกิด
สัมฤทธิผลทางวิชาการ ในขณะที่ได้ จดั แรงกระตุ้นทางสติปัญญาให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
2. เพื่อจัดบริการต่างๆ อันจะช่วยให้ นิสิตแต่ละคนพัฒนาตนเองและเสริมสร้ างให้ นิสิตเข้ าใจ
จุดประสงค์ของตนเองในการเข้ ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ดีขึ ้น
3. จัดให้ นิสิตได้ มีโอกาสฝึ กฝนประชาธิปไตย รู้จกั สิทธิและหน้ าที่ความรับผิดชอบ และเรี ยนรู้
การทางานร่วมกับคนอื่นๆ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4. พยายามจัดบริการช่วยเหลือให้ นิสิตที่มีคณ
ุ ค่าควรช่วยเหลือให้ จบการศึกษา
5. เปิ ดโอกาสให้ นิสิตและอาจารย์มีโอกาสติดต่อใกล้ ชิดนอกห้ องเรี ยนเพื่อให้ การศึกษา
เกี่ยวกับชีวิตจริงและปั ญหาชีวิต
6. เพื่อช่วยให้ นิสิตแต่ละคนพัฒนาความรับผิดชอบและวินยั ของแต่ละคน
7. เพื่อช่วยสร้ างบรรยากาศของการบารุงขวัญกาลังใจ
8. ประชาสัมพันธ์ให้ บณ
ั ฑิต อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนได้ ทราบความมุง่ หมายของ
มหาวิทยาลัย
สรุปได้ วา่ การจัดการบริการเพื่อนิสิตมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อให้ นิสิตเป็ นผู้มีความรู้
ทังทางด้
้
านวิชาการ ด้ านสังคม ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข สถาบันการศึกษาจึงควรให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การนิสิต เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นิสิตที่กาลังศึกษา
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานของกองบริการการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอบข่ าย
และลักษณะงานที่คล้ ายคลึงกัน
การให้ บริการการศึกษาของแต่ละสถาบันอาจมีการจัดหน่วยงานที่ทาการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้ านวิชาการ การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และการผลิตบัณฑิตที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
การดาเนินงานของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ดาเนินการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย คือ จัดการและประสานงานการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒให้ มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากที่สดุ กองบริ การการศึกษามหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒได้ รับอนุมตั ิให้ แบ่งส่วนราชการ โดยมีบทบาทหน้ าที่สาคัญ 4 ด้ าน ดังนี ้ (กานดา
กรี หิรัญ. 2541: 11; อ้ างอิงจาก ทบวงมหาวิทยาลัย. 2535)
1. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
2. งานทะเบียนและสถิตนิ กั ศึกษา
3. งานส่งเสริมวิจยั และตารา
4. งานธุรการ
สาหรับการดาเนินงานของกองบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ มีการแบ่งส่วนงานออกเป็ น 4 งานและมีขอบข่ายของการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. 2547: ออนไลน์)
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนและสถิตนิ กั ศึกษา
3. งานเอกสารและการพิมพ์
4. งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
สาหรับมหาวิทยาลัยชินวัตร แบ่งการบริหารงานของฝ่ ายทะเบียนและการบริ การการศึกษา
ออกเป็ น 2 กลุม่ งานใหญ่และ 6 งานย่อย และมีขอบเขตของการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้ (มหาวิทยาลัย
ชินวัตร. 2545 : 1-3)
1. กลุม่ งานรับสมัครนักศึกษาและบริการการศึกษา (Admissions and Education
Services) แบ่งออกเป็ น 3 งานย่อยคือ
1.1 งานรับสมัครนักศึกษา (Admission)
1.2 งานบริการการศึกษา (Education Services)
1.3 งานข้ อมูลบัณฑิต (Graduates Information)
2. กลุม่ งานทะเบียนนักศึกษา (Registration) แบ่งออกเป็ น 3 งานย่อยคือ
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2.1 งานทะเบียนนักศึกษา
2.2 งานวัดผลและประมวลผล (Testing and Assessment)
2.3 งานตารางสอนและตารางสอบ (Classroom and Exam Schedules)
พรรณพิมล ตรี มงคล (2545 : 4) ได้ ศกึ ษาเรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาภาคสมทบที่มีตอ่
บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของงานบริการวิชาการเป็ น 3 ด้ าน คือบริการ
ห้ องสมุด บริการทะเบียนวัดผล และบริการสื่อการเรี ยนการสอน
สรุปได้ วา่ กองบริ การการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีขอบข่ายและลักษณะงานที่
คล้ ายคลึงกัน มีหน้ าที่ให้ บริการกับนิสิตนักศึกษาทังสิ
้ ้น ซึ่งขอบเขตของงานจะต้ องครอบคลุมงานทุก
ด้ านที่เกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ การรับสมัครนิสิตนักศึกษา จนกระทัง่ นิสิตนักศึกษาจบการศึกษาออกไป
แตกต่างกันแต่เพียงการแบ่งหน่วยงานภายในของแต่ละสถาบัน ทังนี
้ ้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะ
เลือกจัดลักษณะใดย่อมขึ ้นอยูก่ บั แนวคิดและวัตถุประสงค์แต่ละสถาบัน รวมทังต้
้ องคานึงถึง
ลักษณะเฉพาะของสถาบันและทรัพยากรต่างๆ ของสถาบันนันด้
้ วย กองบริการการศึกษาจึงเป็ น
หน่วยงานหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีการจัดบริ การที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นิสิตนักศึกษา คณาจารย์
และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ สามารถดาเนินการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากแนวคิด องค์ประกอบ และหลักการในการให้ บริการทัว่ ไปและการให้ บริ การใน
สถาบันอุดมศึกษานาไปสู่แนวคิด หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในการให้ บริการแก่นิสิตใน 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านกิจกรรม ซึง่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

แนวคิดเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ความหมายของการให้ บริการด้ านการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง การจัดให้ มีการเรี ยนการสอนและการสร้ างบรรยากาศใน
การเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ประกอบกับการจัดหลักสูตร พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ การนาสื่อการเรี ยน
การสอนมาใช้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน องค์ประกอบเหล่านี ้
มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด สงัด อุทรานันท์ (2532 : 16) กล่าวว่า “การเรี ยน การสอนในระดับ
อุดมศึกษาว่าทาให้ การจัดการศึกษาดาเนินไปด้ วยดี ทังแก่
้ ตวั ผู้เรี ยนเอง และช่วยให้ อาจารย์มีทิศทาง
และมีสิ่งกาหนดในการสอนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ วิธีสอน สื่อการสอน
การวัดและประเมินผล”
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การให้ บริการด้ านการจัดเรี ยนการสอนเป็ นส่วนสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนซึง่
อานวย นาคทัต (2540 : 81-91) ได้ กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ ้นอยู่กบั ผู้สอน
ในสถานศึกษา ซึง่ ต้ องมีทศั นคติตอ่ การทางาน มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ อุทิ ศเวลาเพื่อการสอน และ
กรมวิชาการ (2533: 5) ได้ กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนใช้ วิธีผสมผสานการให้ ความรู้กบั การปฏิบตั ิ
จริง โดยเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และกระบวนการกลุม่ ผดุงชาติ สุวรรณ
วงศ์ และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543 : 7) ได้ กล่าวว่า อาจารย์ นอกจากจะต้ องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชาของตนแล้ ว ยังต้ องมีความรู้ด้านวิธีการสอน กระบวนการเรี ยนการสอน จิตวิทยา และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้ วย สาหรับ ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548 : 387) กล่าวว่าความสาคัญของ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเปรี ยบเสมือนหัวใจของการนาหลักสูตรสู่การปฏิบตั ิ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ได้ จริง โดยเฉพาะปั จจุบนั จะเห็นได้ วา่ การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุก
คนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ
ในทานองเดียวกัน วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 : 70) ได้ กล่าวว่า การเตรี ยม
แผนการเรี ยนเพื่อให้ ผ้ ศู กึ ษาได้ เตรี ยมตัวไว้ ตลอดหลักสูตรการศึกษา การให้ นิสิตรู้จกั หลักสูตร รู้จกั
วางแผนการจัดวิชาเรี ยน เวลาเรี ยน เวลาสอบ เป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ นิสิตเห็นภาพการศึกษาของ
ตนเองอย่างเด่นชัด ซึง่ ในการจัดทาแผนการเรี ยน สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจัดการที่
แตกต่างกัน โดยจะนาข้ อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นมาสรุป วิเคราะห์ ผ่านการประชุมพิจารณาปรับให้
เหมาะสม เพื่อให้ ได้ แผนการเรี ยนที่มีประสิทธิภาพตามจุดมุง่ หมาย ซึง่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ที่สาคัญ คือการจัดตารางสอน การจัด
อาจารย์ผ้ สู อน การจัดตารางสอบ การจัดการสอนซ่อมเสริ ม การเลือกตาราเรี ยน และการจัดทาคูม่ ือ
นิสิต
การให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนเป็ นงานที่สาคัญ เพราะเป็ นการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรื อประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ สู อนมีทิศทางในการสอน เพื่อให้
การเรี ยนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์และส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ถือเป็ น
ความสาเร็จในสถาบันการศึกษานัน้
ความสาคัญของการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการจัดวางแผนการศึกษาให้ แก่ผ้ เู รี ยนซึง่ มีความสาคัญต่อ
ผู้เรี ยนทุกระดับ ประกอบไปด้ วยปั จจัย องค์ประกอบ และกระบวนการที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้
ประสบการณ์ ซึง่ จะไปนาสู่จดุ มุง่ หมาย ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนเป็ นการจัดดาเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมในการเรี ยนการสอน ประสบการณ์ตา่ งๆ ทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิจิตร ศรี สอ้ าน (เบญจวรรณ บุญประกอบพร. 2545 : 13; อ้ างอิงจาก วิจิตร ศรี สอ้ าน. 2518
: 8-9) กล่าวว่าการเรี ยนการสอนจะประสบความสาเร็จได้ นนั ้ ต้ องประกอบไปด้ วยปั จจัยสาคัญพื ้นฐาน
4 ประการ คือ
1. วางวัตถุประสงค์ของการสอนให้ ชดั เจนและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของ
สถาบัน
2. สารวจสภาพความพร้ อมและความรู้พื ้นฐานของผู้เรี ยน โดยพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3. เลือกวิธีการสอนให้ เหมาะสมกับสภาพของผู้เรี ยน เช่น การบรรยาย การอภิปราย การให้
ทารายงานโดยนาเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนมาประกอบ
4. วัดผลและประเมินผลเพื่อความก้ าวหน้ าหรื อการพัฒนาของผู้เรี ยน
บรรยากาศในการเรี ยนการสอนถือเป็ นส่วนหนึง่ ในการเอื ้ออานวยให้ ผ้ ศู กึ ษาประสบ
ความสาเร็จในการเรี ยนรู้ ถ้ าบรรยากาศในการเรี ยนการสอนดีมีประสิทธิภาพ ย่อมทาให้ ผ้ ศู กึ ษาเกิด
การเรี ยนรู้ เป็ นบัณฑิตที่ทรงไว้ ซงึ่ ความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมตามความมุง่ หมายของ
มหาวิทยาลัย (วัชชิรา ศักดิ์สนิท. 2535 : 25) อีกทังการมี
้
บรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ง
ที่สาคัญที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนและผู้สอนมีความรู้สกึ สบายและยอมรับซึง่ กันและกัน ทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอน
สามารถจะแสดงความคิดเห็น ซึง่ จะทาให้ มีความรู้สกึ ว่าไม่ใช่สิ่งที่นา่ เบื่อหน่ายหรื อตลกขบขัน (สุมิตรา
ชิตามร 2546 : 19)
ส่วน โรไมน์ (จันทร์ เพ็ญ หงษ์ ทอง. 2545 : 27; อ้ างอิงจาก Romine. 1974. pp. 139-143)
กล่าวว่าองค์ประกอบที่จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ มีดงั นี ้คือ
1. บุคลิกภาพของผู้สอน ผู้สอนควรมีความกระฉับกระเฉง มีอารมณ์ขนั มีความสนใจที่จะ
สอนและเป็ นกันเองกับผู้เรี ยน
2. การเตรี ยมการสอน ผู้สอนควรเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี ชี ้แจงให้ ผ้ เู รี ยนทราบ
วัตถุประสงค์ในวิชาที่เรี ยน รวมทังแนะน
้
าหนังสืออ้ างอิงต่างๆ
3. การเสนอเนื ้อหา ผู้สอนควรอธิบายชัดเจน กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ คดิ สามารถใช้ วิธีสอนแบบ
ต่างๆ ทาเรื่ องยากให้ เป็ นเรื่ องง่าย
4. การประเมินผล ผู้สอนควรประเมินผลเป็ นขันๆ
้ เพื่อเสริ มแรงทางการเรี ยน เช่น แจ้ งให้
ผู้เรี ยนทราบผลการสอบโดยเร็ว และให้ กาลังใจผู้เรี ยน
5. การรับฟั งความคิดเห็นของผู้เรี ยน ผู้สอนควรรับฟั งความคิดเห็นของผู้เรี ยนและประเมิน
ตนเองเสมอ
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อาจกล่าวโดยสรุปได้ ว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่ดีนนจะท
ั ้ าให้ นิสิตนักศึกษามีทศั นคติที่ดี
ต่อการเรี ยนรู้ เป็ นการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ และสามารถนา
ความรู้ไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
ในอดีต มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีผลการศึกษาที่สาคัญ ดังนี ้
อาพัน อ่องเอี่ยม (2541 : 137) ศึกษาสภาพแวดล้ อมมหาวิทยาลัยศรี ปทุมในทัศนะของ
ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา พบว่าในด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักศึกษามีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เนื่องจากอาจารย์บางท่านยังขาดเทคนิคในการถ่ายทอดวิชา
ความรู้ และมีความรู้ไม่ทนั สมัยเท่าที่ควร อาจารย์ควรให้ ความช่วยเหลือนักศึกษาที่บกพร่องทางการ
เรี ยนมากขึ ้น ซึง่ เป็ นวิธีหนึง่ ที่จะแก้ ไขปั ญหานักศึกษาที่ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยนให้ สนใจการเรี ยนมากขึ ้น ควรจัด
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ผ้ สู อน
นารี รมย์กลู (2547 : 108) ได้ ศกึ ษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการ
เรี ยนการสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม พบว่าด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
นักศึกษาเห็นด้ วยกับการจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมในระดับมาก
อาจเป็ นเพราะมหาวิทยาลัยได้ ได้ กาหนดแบฟอร์ มโครงการสอน (Course outline) ให้ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยกาหนดรายละเอียด เช่น รหัส ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต วัน/เวลาเรี ยน ชื่ออาจารย์
ผู้สอน หัวข้ อเรื่ องในการเรี ยนการสอนตลอดภาคการศึกษา
พนม หวัดสว่าง (2542 : 64) ได้ ศกึ ษาความคิดเห็นของอาจารย์ตอ่ หลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนต้ องพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ นต่อความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปั จจุบนั ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นการ
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นและเตรี ยมพร้ อมตลอดเวลา ควรจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อ
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและสามารถนาเสนอความรู้ทงวิ
ั ้ เคราะห์และวิจารณ์
พรเทพ ไทยรักษ์ (2539 : 184) ได้ ศกึ ษาทัศนะของนักศึกษามหาบัณฑิตต่อกระบวนการ
เรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ด้ าน คือ ด้ าน
เนื ้อหาวิชา ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผล ด้ านคณาจารย์ และด้ านปั จจัยที่
สนับสนุนต่อการเรี ยนการสอน พบว่า ในด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักศึกษาเห็นว่ากระบวนการ
เรี ยนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ในการจัดการเรี ยนการสอนอาจารย์มีการชี ้แจง
วัตถุประสงค์ เสนอเค้ าโครงเนื ้อหารายวิชา กาหนดการสอนงานที่ทา และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ ทราบอย่าง
ชัดเจน และกระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม นอกจากนัน้ นักศึกษาเห็นว่าจะได้ รับ
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ประโยชน์จากการทารายงาน และการศึกษาค้ นคว้ าตามที่อาจารย์มอบหมาย และเป็ นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้ ร้ ูจกั คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา
และมีข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ควรใช้ วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิดความสนใจ
กิ่งแก้ ว เอี่ยมแฉล้ ม (2542 : 72) ได้ ศกึ ษาเรื่ องสภาพการจัดการสอนของคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ มหาเมฆ ตามทัศนะของนักศึกษาด้ านวิธีการสอน
ด้ านสื่อการสอน และด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ผู้วิจยั แสนอแนะว่า
ครูผ้ สู อนควรนาเอาเทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรี ยนการสอน และจัดหากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสมกับเนื ้อหาวิชามาประกอบการสอนเพื่อให้ การสอนมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ วินุ ทองพวง
(2542 : บทคัดย่อ) ซึง่ ได้ ศกึ ษาสภาพแวดล้ อมวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ ตามทัศนะของอาจารย์และ
นักศึกษาใน 6 ด้ าน คือ ด้ านการบริ หาร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริการนักศึกษา ด้ านสังคม
กลุม่ เพื่อน ด้ านการจัดกิจกรรมนักศึกษา และด้ านอาคารสถานที่ ผลการศึกษาพบว่า ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน นักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และนักศึกษามี
ข้ อเสนอแนะว่าควรเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการให้ ข้อมูล การทาแผนการเรี ยนการสอน เพื่อ
สอดคล้ องกับความถนัดความสนใจและความต้ องการของผู้เรี ยน ตลอดจนส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ มี
โอกาสร่วมประเมินการสอนของอาจารย์ สอดคล้ องกับความถนัดความสนใจและความต้ องการของ
ผู้เรี ยน
ทิพย์วรรณ หันหาบุญ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาสภาพแวดล้ อมทางวิชาการของการจัด
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษา พบว่า
อาจารย์และนักศึกษามีความเห็นด้ านการจัดการเรี ยนการสอนเหมาะสมระดับมากเพราะมีการวาง
แผนการสอนเพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถวางแผนการเรี ยนได้ ลว่ งหน้ า และอาจารย์มีความรู้ ในเนื ้อหาวิชา
ที่สอนเป็ นอย่างดี อธิบายเนื ้อหาวิชาให้ แก่นกั ศึกษาเข้ าใจได้ ชดั เจน รวมทังมี
้ วิธีการสอนและการ
เลือกใช้ สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื ้อหาวิชาโดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ได้
จากผลงานวิจยั ส่วนใหญ่จะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบหลายๆ ด้ านเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอนจะไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ หากขาดการให้ บริการที่ดี
องค์ ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการจัดการการเรี ยนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในทางที่
ดีขึ ้น มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคม และประเทศชาติ สาหรับองค์ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน
ได้ มีผ้ สู รุปไว้ ดังนี ้
รายงานการประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พันธ์ศกั ดิ์
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พลสารัมย์; และคนอื่นๆ. 2543 : 38) สรุปปั จจัยการจัดการเรี ยนการสอน 6 ด้ านดังนี ้
1. ด้ านผู้เรี ยน ได้ แก่ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ การมีสว่ นร่วม จริ ยธรรม สุขภาพกายและจิต
ความพร้ อม ความเอาใจใส่ ทัศนคติ วุฒิภาวะ พื ้นฐานครอบครัว และการแข่งขัน
2. ด้ านผู้สอน ได้ แก่ สุขภาพกายและจิต จริยธรรม ทัศนคติ ความรู้ในวิชาชีพ บุคลิกภาพ
ลีลาการสอนและใฝ่ รู้ใส่ใจ และความพร้ อม
3. ด้ านหลักสูตร ได้ แก่ เนื ้อหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล และ
เวลาที่จดั สอน
4. ด้ านสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การจัดการ เช่น จานวนนิสิตนักศึกษา ความร่วมมือสวัสดิการ
การติดตามผล นโยบาย สถานที่ บุคลากร งบประมาณ สภาพสังคม ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย และบรรยากาศ
5. สื่อการสอน ได้ แก่ ความทันสมัย และการเลือกใช้ สื่อ
6. แหล่งข้ อมูล ได้ แก่ ห้ องสมุด และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ เป็ น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545 : 13) ได้ กาหนดองค์ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนไว้ 8
องค์ประกอบ ได้ แก่
1. สาระเนื ้อหาในการเรี ยนการสอน คือการจัดทาหลักสูตรเป็ นตัวกาหนดเนื ้อหาสาระในการ
เรี ยนการสอนให้ ทนั สมัย เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เรี ยน
2. ครูผ้ สู อน หรื อผู้ให้ การเรี ยนรู้ ผู้ถ่ายทอดเนื ้อหาสาระ ได้ แก่ ครูและอาจารย์ต้องได้ รับ
การศึกษาอบรมมาทังในด้
้ านเนื ้อหาและวิธีการถ่ายทอด เพื่อให้ สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชา
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สื่อและอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอน เช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั กิ าร
ต่าง ๆ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น สื่อและอุปกรณ์เป็ นส่วนประกอบที่จาเป็ นสาหรับการจัดการเรี ยน
การสอนต้ องมีปริมาณเพียงพอ อยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. รูปแบบวิธีการเรี ยนการสอน ผู้สอนควรเลือกใช้ รูปแบบวิธีการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสม
กับกลุม่ ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ จาเป็ นต้ องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ประกอบกับการทาความเข้ าใจธรรมชาติ
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
5. ผู้บริหารและบุคลากรที่ทาหน้ าที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอนต้ องมี
ผู้รับผิดชอบที่อาจไม่ได้ เป็ นผู้ถ่ายทอดโดยตรง ได้ แก่ ผู้บริ หาร ซึง่ มีหน้ าที่จดั การเรี ยนการสอนที่ตน
รับผิดชอบให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยนาไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ
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6. เงินทุนสนับสนุน การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องของการลงทุน ซึง่ ผู้ลงทุนอาจเป็ น
รัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เงินทุนจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ชว่ ยให้ การ
จัดการเรี ยนการสอนเกิดผลตามเป้าหมาย
7. สถานที่ศกึ ษาและบรรยากาศแวดล้ อม สิ่งที่ผ้ บู ริหารและผู้จดั การเรี ยนการสอนต้ องดูแล
คือ การมีสถานที่ ห้ องเรี ยนและบรรยากาศแวดล้ อมที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ เพียงพอ
เหมาะสม และปลอดภัยซึง่ เป็ นสิ่งที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
8. ผู้เรี ยน ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สดุ ของการเรี ยนการสอน เพราะผู้เรี ยนเป็ นเป้าหมาย
หลักของการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีปรัชญาพื ้นฐานสาคัญ คือ ทุกคนต้ องเป็ นส่วนสาคัญของการ
จัดการเรี ยนการสอน
โดยสรุป องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนจึงหมายถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการเรี ยนการสอนทังระบบภายในสถาบั
้
นอุดมศึกษาที่มีความสัมพันธ์กนั โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้ วยส่วนต่างๆที่
สาคัญ คือการจัดตารางสอน การจัดอาจารย์ผ้ สู อน การจัดตารางสอบ การจัดการสอนซ่อมเสริม การ
เลือกตาราเรี ยน และการจัดทาคูม่ ือนิสิต
การจัดตารางสอน
การจัดตารางสอน หมายถึง ตารางที่กาหนดรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อน และห้ องเรี ยนตาม
คาบเวลาของแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์ ตารางสอนแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ตารางสอนรวม เป็ นตารางสอนระดับสถาบัน คณะวิชา หรื อภาควิชา ซึง่ ในตารางสอนจะ
ระบุรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อน ห้ องเรี ยน เพื่อใช้ ควบคุมการดาเนินการด้ านวิชาการทังหมดของ
้
สถาบันการศึกษา
2. ตารางสอนเฉพาะ เป็ นตารางสอนที่จาแนกออกตามประโยชน์ของผู้ใช้ ได้ แก่ตารางสอน
อาจารย์ ตารางสอนนักศึกษา ตารางห้ องเรี ยน เป็ นต้ น
การจัดตารางสอนเป็ นกระบวนการเปรี ยบเทียบและแสวงหาวิธีการจัดองค์ประกอบต่างๆ ใน
สถาบันการศึกษาลงในตารางคาบเวลาอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆให้ มาก
ที่สดุ การจัดตารางสอนจึงต้ องใช้ บคุ ลากรและเวลาในการรวบรวมข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อกาหนด
องค์ประกอบต่างๆ ลงสูค่ าบเวลาอย่างเหมาะสม (ฤดี กรุดทอง. 2528 : 10; อ้ างอิงจาก Salt. 1978:
16-17)
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตารางสอนอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขและตัวแปร ดังนี ้
1. องค์ประกอบด้ านอาจารย์
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1.1 อาจารย์ที่สอนเต็มเวลา
1.2 อาจารย์ที่สอนบางเวลา
1.3 อาจารย์ที่ทาวิจยั
2. อาจารย์นิเทศ
3. องค์ประกอบด้ านหลักสูตร
3.1 รายวิชาตลอดหลักสูตร (แผนการเรี ยน)
3.2 รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
3.3 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
4. องค์ประกอบด้ านกลุม่ นิสิตนักศึกษา
4.1 กลุม่ ผู้เรี ยนวิชาเอก
4.2 กลุม่ ผู้เรี ยนวิชาโท
4.3 กลุม่ ผู้เรี ยนรายวิชาเลือก
4.4 กลุม่ กิจกรรมพิเศษ
5. องค์ประกอบด้ านเวลา
5.1 จานวนปี ตลอดหลักสูตร
5.2 จานวนภาคเรี ยนในแต่ละปี
5.3 จานวนสัปดาห์ในแต่ละภาคเรี ยน
5.4 จานวนวันในสัปดาห์
5.5 จานวนคาบในแต่ละวัน
5.6 จานวนคาบที่จดั ให้ แก่รายวิชาหนึง่
6. องค์ประกอบด้ านอาคารสถานที่
6.1 ห้ องเรี ยนทัว่ ไป
6.2 ห้ องเรี ยนในแต่ละอาคาร
6.3 ห้ องฝึ กงาน ปฏิบตั ิการ โรงฝึ กกีฬาในร่ม สนามกลางแจ้ ง แปลงสาธิต
6.4 สถานที่เฉพาะกิจอื่นๆ
ในการจัดตารางสอน จะมีการแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนให้ เข้ าเรี ยนในแต่ละรายวิชา ซึง่ ใน
ระดับอุดมศึกษาจะจัดชันเรี
้ ยนโดยจัดตามที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชานันๆ
้ สาหรับรายวิชาที่มี
นิสิตลงทะเบียนจานวนมากอาจแยกเป็ นกลุม่ ย่อย โดยเฉพาะวิชาที่มีภาคปฏิบตั หิ รื อฝึ กงาน
ภิญโญ สาธร (2519 : 240) กาหนดหลักการจัดตารางสอน ดังนี ้
1. กาหนดชัว่ โมงเรี ยนและบรรจุวิชาครบตามที่หลักสูตรกาหนด
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2. การจัดวางรายวิชาก่อนหลังต้ องคานึงถึงนิสิต เช่น วิชาที่นา่ เบื่อควรจัดในช่วงเวลาเช้ า
เป็ นต้ น และเวลาเรี ยนตอนเช้ าควรมีชวั่ โมงสอนมากกว่าตอนบ่าย เพราะตอบบ่ายอากาศร้ อนอบอ้ าว
ไม่สนับสนุนการเรี ยน
3. ไม่ควรจัดวิชายากซ้ อนกันในวันเดียว ควรสลับหรื อกระจายให้ ทวั่ ทังสั
้ ปดาห์
4. ควรให้ ความสะดวกแก่ผ้ สู อนด้ วย เช่น ไม่จดั ให้ สอนต่อเนื่องกันหลายชัว่ โมงเนื่องจากอาจ
ทาให้ เกิดความเหนื่อยล้ า ประสิทธิภาพในการสอนลดลง
5. ควรจัดตารางสอนและประกาศให้ ผ้ สู อนและนิสิตทราบก่อนวันเปิ ดเรี ยนเพื่อให้ วนั เปิ ด
เรี ยนเป็ นวันที่ทางานได้ ทนั ที หากสามารถจัดตารางสอนได้ ตลอดปี การศึกษาก็ควรจะทา เพื่อนิสิตจะ
ได้ วางแผนการเรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
6. ควรเฉลี่ยปริมาณการสอน (Teaching load) ต่อหนึง่ สัปดาห์ให้ ผ้ สู อนทุกคนทัดเทียมกัน
หรื อต่างกันไม่มากนัก
ส่วนปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 153-156) ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการจัดตารางสอนไว้
ดังนี ้
1. สิ่งที่ควรคานึงถึงในการจัดตารางสอน
1.1 เค้ าโครงของหลักสูตร การแบ่งหมวดวิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี แต่ละ
วิชาต้ องใช้ ห้องเรี ยนและอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนในลักษณะใดบ้ าง
1.2 จานวนนิสิตที่จะลงทะเบียนในแต่ละวิชา ควรจะจัดเป็ นกี่ห้องกี่กลุม่
1.3 ระยะเวลาหรื อคาบชัว่ โมงในการสอน แบ่งเป็ นกี่คาบ คาบละกี่นาที ในหนึง่ วันจะจัด
ได้ กี่คาบ
1.4 จานวนห้ องเรี ยนและขาดของห้ องเรี ยน รวมทังลั
้ กษณะห้ องเรี ยนที่ใช้
1.5 จานวนครูอาจารย์ที่จะรับผิดชอบในแต่ละวิชา
1.6 วิทยากรพิเศษ และความสะดวกในการเชิญมาสอน
1.7 ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคน
2. ขันตอนในการจั
้
ดตารางสอน
2.1 มีข้อมูลเกี่ยวกับจานวนผู้เรี ยนแต่ละหลักสูตร แต่ละรายวิชา ข้ อมูลอาจารย์ผ้ สู อน
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ในการนามาจัดตารางสอนของแต่ละวิชา
ได้ อย่างเหมาะสม
2.2 กาหนดจานวนผู้เรี ยน โดยปกติจะกาหนดเป็ นชันปี
้ หลักสูตรและแผนการเรี ยน
สามารถประมาณได้ จากจานวนผู้เรี ยนที่สงั กัดในคณะวิชา โดยดูข้อกาหนดของหลักสูตรด้ วยว่าเป็ น
รายวิชาบังคับหรื อวิชาเลือก ตลอดจนรายละเอียดของวิชาที่ต้องการเพิ่มเติม
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2.3 กาหนดกลุม่ รายวิชา โดยพิจารณาจากหลักสูตรและโปรแกรมการเรี ยนเป็ นกลุม่ ของ
วิชาบังคับหรื อวิชาเลือกของหลักสูตร โดยกาหนดรูปแบบรายวิชาที่คล้ ายคลึงกันไว้ ด้วยกัน
2.4 กาหนดอาจารย์ผ้ สู อน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับ
วิชาที่สอน
2.5 กาหนดห้ องเรี ยน ทังห้
้ องทฤษฎีและห้ องปฏิบตั กิ าร ผู้จดั ตารางสอนต้ องทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับความจุของห้ องเรี ยน สภาพภายในห้ องเรี ยน จะช่วยในการจัดห้ องเรี ยนของแต่ละคณะวิชาได้
ถูกต้ องและเหมาะสม
2.6 กาหนดวันเวลาที่สอนในสัปดาห์ โดยคานึงถึงอาจารย์ผ้ สู อน ผู้เรี ยน ห้ องเรี ยน
หลักสูตรการศึกษา
สรุปได้ วา่ การจัดทาตารางสอนเป็ นกิจกรรมอย่างหนึง่ ของการจัดการเรี ยนการสอน
โดยมีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอน ซึง่ การจัดตารางสอนจะประกอบด้ วยบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้ อาจารย์ นิสิต และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบงานตารางสอนโดยมีการกาหนดกิจกรรม
การสอนตามหลักสูตร เช่น การจัดทาประมวลการสอน การจัดทาแผนการสอน และการจัด
ตารางสอน การจัดตารางสอนที่เหมาะสมต้ องมีการคานึงถึงองค์ประกอบด้ านอาจารย์ หลักสูตร นิสิต
นักศึกษา เวลา และอาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน และอุปกรณ์ นอกจากนี ้ เมื่อมีการจัดทาตารางสอนแล้ ว
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ สู อนและนิสิตทราบเพื่อการวางแผนการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ด้ วย
การจัดอาจารย์ ผ้ ูสอน
การจัดอาจารย์ผ้ สู อน เป็ นงานของฝ่ ายวิชาการที่ต้องคานึงถึงความเหมาะสม ความสามารถ
ความถนัด และความพร้ อมของอาจารย์ผ้ สู อน โดยมีข้อควรพิจารณาคือ (สุทศั น์นยั ขอมธิดา. 2552 :
36; อ้ างอิงจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540)
1. ความพร้ อมและคุณสมบัตขิ องบุคลากรด้ านอาจารย์ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความ
ชานาญในการสอนของแต่ละวิชา โดยอาจารย์ผ้ สู อนควรสอนวิชาตนเองถนัด และมีความสมัครใจและ
ต้ องการที่จะสอนในวิชานัน้
2. ภาระงานสอนของอาจารย์ ไม่ควรมีความเหลื่อมล ้า หากมีภาระหน้ าที่ด้านอื่นควร
มอบหมายงานสอนให้ น้อยลง
การจัดอาจารย์เข้ าสอนที่ได้ ผลดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 338) ได้ กาหนด 2
แบบคือ
1. การจัดอาจารย์เข้ าสอนตามแนวตัง้ ได้ แก่ การจัดอาจารย์สอนในวิชาหนึง่ ในหลาย
ระดับชัน้ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ จัดอาจารย์สอนทังชั
้ นปี
้ ที่ 1 ปี ที่ 2 และปี ที่ 3 มีผลดีคือผู้เรี ยนได้ เรี ยน
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กับอาจารย์หลายคน แต่ละคนมีวิธีการสอนแตกต่างกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่ร้ ูสกึ เบื่อ และอาจารย์ผ้ สู อนได้
สอนในหลายระดับไม่จาเจ อาจนาผลที่ได้ จากการสอนในระดับหนึง่ ไปปรับใช้ กบั อีกระดับหนึง่ ได้ แต่มี
ข้ อเสียคือ อาจารย์ต้องเตรี ยมการสอนหลายวิชา ทาให้ มีเวลาไม่พอเพียงในการเตรี ยมการสอน
2. การจัดอาจารย์เข้ าสอนตามแนวนอน คือ จัดอาจารย์คนหนึง่ ในระดับเดียว เช่นวิชา
ภาษาอังกฤษสอนเฉพาะชันปี
้ ที่ 1 เพียงชันปี
้ เดียว การสอนวิชาเดียว ระดับเดียวมีข้อดีคือ มีเวลาในการ
เตรี ยมการสอน เพราะเตรี ยมการสอนเพียงครัง้ เดียว สอนได้ หลายกลุม่ อาจารย์จะมีทกั ษะในการสอน
วิชาใดวิชาหนึง่ มาก ผู้เรี ยนหลายกลุม่ ได้ เรี ยนกับอาจารย์คนเดียว ทาให้ เรี ยนรู้ในแนวเดียวกัน การ
วัดผลประเมินผลทาโดยผู้สอนคนเดียว เกิดความเสมอภาคกัน ข้ อเสียคือ อาจารย์ทาการสอนในระดับ
เดียว อาจรู้สึกจาเจ ผู้เรี ยนเบื่อหน่าย และการจัดอาจารย์สอนไม่สะดวกเหมือนกับการจัดตามแนวตัง้
นอกจากนี ้ การจัดอาจารย์ผ้ สู อนยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติม
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540 : 346) ดังนี ้
1. จัดตามวิชาเอก ผู้ที่เรี ยนวิชาเอกมาในวิชาหรื อกลุม่ วิชาใด ย่อมเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ หรื อความถัดในสาขาวิชานันเพี
้ ยงพอ เหมาะสมที่จะให้ สอนวิชานันมากที
้
่สดุ แต่ทงนี
ั้ ้
ผู้สอนต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ จุดมุง่ หมาย โครงสร้ าง และเนื ้อหาวิชาในหลักสูตรประกอบ
กันไปด้ วย
2. จัดตามวิชาโท ในกรณีที่ไม่มีอาจารย์สอนเพียงพอ การจัดผู้สอนที่เรี ยนสาขาวิชานันเป็
้ น
วิชาโทก็สามารถทาได้ การจัดผู้สอนแบบนี ้เหมาะสมสาหรับสถาบันการศึกษาที่ขาดผู้สอนในสาขาวิชา
หนึง่ แต่มีอาจารย์เกินหรื อมีคาบสอนน้ อยในอีกสาขาหนึ่ง โดยให้ ผ้ สู อนได้ มีโอกาสเตรี ยมตัวศึกษา
หลักสูตรหรื อทาการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถทาการสอนที่มีประสิทธิภาพได้
3. จัดตามความถนัดและความสนใจ อาจารย์บางคนที่เคยเรี ยนวิชาเอก หรื อวิชาโทสาขาใด
สาขาหนึง่ มา ให้ ทาการสอนวิชาที่เรี ยนวิชาเอก หรื อวิชาโทนันๆ
้ มาแล้ ว แต่ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ใน
ภายหลังมีความสนใจในอีกวิชาหนึง่ ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าจนเกิดความรู้ความชานาญและสนใจ
อยากจะสอนอีกวิชาหนึง่ ก็อาจจัดให้ สอนได้
4. จัดอาจารย์เข้ าสอนในรายวิชาที่มีประสบการณ์ อาจารย์บางคนอาจมีประสบการณ์หรื อ
ความชานาญในวิชาชีพแขนงใดแขนงหนึง่ อาจจะเป็ นเพราะครอบครัวมีอาชีพนัน้ หรื อมีความสนใจ
ค้ นคว้ า ทดลอง ในกรณีที่เหมาะสม ก็อาจจัดให้ สอนในวิชาชีพที่มีความชานาญหรื อมีประสบการณ์นนั ้
5. จัดอาจารย์เข้ าสอนตามความจาเป็ น ในบางสถาบันการศึกษา มีอาจารย์มากเกินใน
หมวดวิชาหนึง่ แต่อาจารย์ขาดในหมวดวิชาหนึง่ แต่อาจารย์ที่เกินไม่ได้ เรี ยนเป็ นวิชาเอกหรื อวิชาโท
หรื อไม่มีความถนัดในหมวดวิชาที่ขาดนัน้ ถ้ าเป็ นอาจารย์เกินในหมวดวิชาชีพ แต่อาจารย์ขาดในหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไปก็อาจจัดให้ สอนได้ เพราะอย่างน้ อยอาจารย์ทกุ คนก็เคยผ่านการเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป
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มาก่อน เพียงแต่ให้ ศกึ ษาหลักสูตร คูม่ ือการสอน แบบเรี ยน แผนการเรี ยน แผนการประเมินผลที่ได้
จัดทาไว้ ก็จะทาการสอนได้ แม้ ในตอนต้ นอาจจะไม่ได้ ผลดีนกั ก็ตาม
การจัดชันเรี
้ ยนและการจัดอาจารย์เข้ าสอนส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรี ยนการสอน จึง
ต้ องคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สอนและกลุม่ ผู้เรี ยน รวมทังนโยบายและข้
้
อจากัดบางประการของ
สถาบันการศึกษาประกอบ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ สมบัติตามที่ต้องการ
การจัดตารางสอบ
การจัดตารางสอบจะจัดพร้ อมๆ กับการจัดตารางสอนเพื่ออานวยความสะดวกในการเลือก
วิชาลงทะเบียนของนิสิต ซึง่ จะต้ องมีการวางแผนทังสองส่
้
วนไปพร้ อมๆ กันเสมอ หลักในการพิจารณา
การจัดการสอบ ดังที่ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 193-194) ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการจัดตาราง
สอบ ไว้ ดงั นี ้
1. วิชาที่จดั สอบในแต่ละวันไม่ควรเกิน 2 วิชา เพื่อให้ นิสิตได้ มีการผ่อนคลายในการสอบ
2. สถานที่สอบควรมีความเงียบ อากาศถ่ายเทได้ ดี การจัดโต๊ ะเก้ าอี ้ควรให้ หา่ งกันพอสมควร
3. เวลาที่ใช้ สอบควรพอเหมาะกับเนื ้อหาวิชาและหน่วยกิตที่เรี ยน ต้ องคานึงถึงวิชาที่เป็ น
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ การจัดสอบภาคปฏิบตั มิ กั จัดแยกจากการสอบทฤษฎี เพื่อความสะดวกในการเตรี ยม
สถานที่สอบ
4. ควรจัดอาจารย์คมุ สอบอย่างน้ อยห้ องละ 2 คน กรณีที่อาจารย์มีความจาเป็ นต้ องไปนอก
ห้ องจะได้ มีอาจารย์อีกคนอยู่ประจาห้ องสอบ
5. ควรจัดอาจารย์คมุ สอบสารองไว้ อีกหนึง่ ชุด กรณีมีผ้ ไู ม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ จะได้ มีผ้ คู ุม
สอบแทน
6. ระเบียบการเข้ าห้ องสอบ ควรแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนและอาจารย์ได้ ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด
7. การจัดพิมพ์ข้อสอบควรมีกรรมการรับผิดชอบในการพิมพ์ และมีระบบการป้องกันการ
รั่วไหลของข้ อสอบ
การจัดตารางสอนและตารางสอบเมื่อดาเนินการเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
เพื่อแจ้ งหรื อแจกให้ ผ้ สู อน ผู้เรี ยน คณะวิชา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ก่อนการลงทะเบียนในแต่ละ
วิชา
การจัดการสอนซ่ อมเสริม
การสอนซ่อมเสริมเป็ นการสอนกรณีพิเศษ นอกเหนือไปจากการสอนตามแบบแผนปกติ เพื่อ
แก้ ไขข้ อบกพร่องของผู้เรี ยน มี 4 ลักษณะคือ (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544 : 157-158)
1. สอนซ่อมเสริมก่อนการเรี ยนการสอน
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2. สอนซ่อมเสริมขณะที่ทาการสอน
3. สอนซ่อมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแก้ ตวั
4. สอนซ่อมเสริมสาหรับผู้เรี ยนที่ฉลาดหรื อเรี ยนเร็ว
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544 : 40) ได้ กล่าวถึงการสอนซ่อมเสริมว่าโดยพื ้นฐานของ
ผู้เรี ยนมีความแตกต่างกัน จึงควรมีองค์กรช่วยเหลือผู้เรี ยนโดยมีหน้ าที่ประสานงานกับผู้สอนในการจัด
รายวิชาสอนซ่อมเสริมให้ ผ้ เู รี ยนนอกเวลาเรี ยนปกติ เพื่อให้ โอกาสพัฒนาการเรี ยนรู้ในรายวิชาที่มี
พื ้นฐานต่า การสอนซ่อมเสริ มอาจจัดโดยผู้สอนเอง หรื ออาจจะใช้ ระบบรุ่นพี่ชว่ ยสอนรุ่นน้ องหรื อเพื่อน
สอนเพื่อนก็ได้
การเลือกตาราเรียน
การเลือกตาราเรี ยนเป็ นอุปกรณ์การสอนที่สาคัญซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาในการสอน เพราะมี
การจัดลาดับเนื ้อหาของวิชานันไว้
้ แล้ ว ทาให้ มีเวลาในการประยุกต์ใช้ วิเคราะห์วิจารณ์ และฝึ กการ
แก้ ปัญหา ซึง่ ในการจัดลาดับตาราเรี ยนไรท์ (ศิริกาญจน์ จันทร์ เรื อง. 2543 : 99 ; อ้ างอิงจาก Wright.
1987) ได้ เสนอแนะการจัดลาดับคุณภาพของตาราเรี ยนโดยให้ คะแนนจาก 1 (เหมาะสมอย่างยิ่ง) ถึง
5 (ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง) โดยใช้ เกณฑ์ ดังนี ้
1. เนื ้อหามีความทันสมัยและเหมาะสม
2. ผู้เขียนเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
3. มีการใช้ วารสารประกอบ
4. หัวข้ อเรื่ องสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
5. มีการเรี ยงหัวข้ อตามต้ องการ
6. เนื ้อหาแม่นยาและมีพฒ
ั นาการอยูเ่ สมอ
7. ปราศจากอคติด้านสัญชาติ เชื ้อชาติ และเพศ
8. มีความคิดรวบยอด หลักการและสรุปผลที่พฒ
ั นาแล้ ว
9. มีรายละเอียดพอเพียง
10. มีคาอธิบายชัดเจน
11. ระดับการอ่านเหมาะสม
12. เหมาะกับภูมิหลังของผู้เรี ยน
13. มีชื่อเรื่ อง หัวเรื่ องใหญ่ และหัวเรื่ องย่อย ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเห็นภาพโครงสร้ างและ
ความสัมพันธ์ของโครงสร้ างนัน้
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การจัดทาคู่มือนิสิต
การจัดทาคูม่ ือนิสิตเป็ นเอกสารที่สถาบันการศึกษาทาเพื่อแจกนิสิตโดยเฉพาะนิสิตใหม่
เพื่อให้ เข้ าใจหลักสูตร การเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิตนได้ ถกู ระเบียบของสถาบันการศึกษาในเรื่ อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนิสิต (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544 : 160) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แนะนาสถาบันการศึกษา ประวัตคิ วามเป็ นมา คณาจารย์ ตอลดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับนิสิต ให้
คาแนะนาด้ านหลักเกณฑ์ หลักการ โครงสร้ างรายละเอียดวิชา ปฏิทินการศึกษา ระเบียบต่าง ๆ
เกี่ยวกับการศึกษา การสอบ วินยั และข้ อปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เป็ นต้ น

แนวคิดเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์
เชอร์ ชิล (สุมิตรา ชิตามร. 2546 : 15; อ้ างอิงจาก Churchill, n.d.) กล่าวไว้ วา่ “We shape
our buildings; thereafter they shape us.” ซึง่ หมายถึง มนุษย์มีอิทธิพลที่จะสร้ างอาคารสถานที่
อย่างไรก็ได้ และในทานองเดียวกัน อาคารสถานที่เหล่านันก็
้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่อาศัย
อยูห่ รื อใช้ ประโยชน์ในอาคารสถานที่นนๆ
ั ้ ซึง่ สอดคล้ องกับความต้ องการของนิสิตส่วนใหญ่ที่ยอมรับว่า
สภาพด้ านกายภาพมีสว่ นเสริมสร้ างความเจริญงอกงามให้ แก่ทคุ นที่อยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษา โดย
วิจิตร วรุตบางกูร (2524 : 45) ได้ กล่าวถึงอาคารสถานที่ของโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยในอุดมคติวา่
ควรมีองค์ประกอบต่างๆ ทังขนาด
้
รูปร่าง รูปลักษณะ วัสดุ สีแสง ทัศนียภาพ ทิศทางที่เหมาะสมกับ
การจัดระเบียบภายในอาคาร สุขลักษณะ ความปลอดภัย ความสดชื่น ความสุขสบายและความอบอุน่
สถาบันการศึกษาต่างๆ ควรพยายามปรับปรุงและสร้ างอาคารสถานที่เพื่อให้ เหมาะสมกับประโยชน์
หรื อความต้ องการใช้ งาน
ณัฐพล พุม่ ชุมพล (2546 : 31; อ้ างอิงจาก เอกสารกรมสามัญศึกษา. 2532. หน้ า 1) ได้
กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับทาเลที่ตงของสถานศึ
ั้
กษาไว้ ว่า สถานศึกษาจะต้ องตังอยู
้ ใ่ นสถานที่ที่
เหมาะสม มีสิ่งแวดล้ อมที่ดี การคมนาคมเป็ นไปโดยสะดวก และมีการจัดสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
โดยพิจารณาดังนี ้ 1) สถานศึกษาตังอยู
้ ใ่ นสถานที่ที่สามารถจัดอาคารสถานที่ได้ สะดวก พร้ อมใช้ งาน
ได้ ทนั ที่ที่ต้องการ ประหยัดและมัน่ คง ไม่เป็ นที่ลมุ่ หรื อที่ดอนเกินไป สามารถจัดระบบระบายน ้าได้ ทีดี
2) สถานศึกษาตังอยู
้ ใ่ นที่มีสิ่งแวดล้ อมที่ดี มีความปลอดภัย ห่างไกลจากแหล่งหรื อสิ่งเลื่อมโทรมและ
สิ่งรบกวน เช่น กลิ่น เสียง การสัน่ สะเทือน 3) สถานศึกษาตังอยู
้ ่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่
ห่างไกลจากชุมชน 4) สถานศึกษาตังอยู
้ ใ่ นสถานที่ที่สามารถจัดการสาธารณูปโภคได้ สะดวกพร้ อมใช้
งาน
ในทัศนะของ ซีเกอร์ (อาพัน อ่องเอี่ยม. 2541 : 45; อ้ างอิงจาก Seager. 1961. pp. 5-6)
สถานศึกษาที่ดี ควรประกอบด้ วยคุณลักษณะคือ มีขนาดกว้ างพอเหมาะกับโครงการปั จจุบนั และ
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พร้ อมที่จะขยายได้ ในอนาคต อยูใ่ นสถานที่ที่ปลอดภัย สวยงามและใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมกลางแจ้ ง
และมีนนั ทนาการที่ดีที่สดุ การวางผังสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมและมีพื ้นที่พร้ อม
จะอานวยความสะดวก จัดส่วนที่มีเสียงดังและสงบเงียบให้ แยกออกจากกัน ตังอยู
้ ใ่ นที่ที่ก่อให้ เกิด
ปั ญหาด้ านการจราจรน้ อยที่สดุ ระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยควรแยกเป็ นทางรถยนต์ จักรยาน
ทางเท้ า ภายในอาคารเรี ยนควรคานึงถึงการระบายอากาศและแสงสว่างให้ เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่
ควรอยูใ่ กล้ สถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมกีฬา ซึง่ จะมีการเชียร์ สง่ เสียงดัง ที่เรี ยนกับที่เล่นหรื อที่
พักผ่อนหย่อนใจควรแยกจากกัน และผู้ใช้ อาคารสถานที่ควรระมัดระวังในการใช้ สถานที่ตา่ งๆ ตาม
วัตถุประสงค์ให้ เหมาะสม
ความหมายของอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์
สถาบันการศึกษาที่ดีควรมีองค์ประกอบและสภาพแวดล้ อมที่ดี สามารถสร้ างสรรค์วตั ถุหรื อ
สิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ในการนาไปใช้ ประโยชน์ในการเสริมสร้ างพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ เกิดทัศนคติที่ดี มี
สติปัญญาและความรู้ความสามารถ สถาบันการศึกษาควรมีการให้ บริการในด้ านอาคารสถานที่ สื่อ
และอุปกรณ์การสอน เพราะการจัดการเรี ยนการสอนจาเป็ นต้ องใช้ อาคารสถานที่และสื่อในการ
ดาเนินการ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สกึ ที่ดีในการศึกษาหาความรู้ เกิดความรู้สกึ ปลอดภัยและมัน่ คง
ดังนัน้ สถาบันการศึกษาที่ดี มีสภาพแวดล้ อมต่างๆ พร้ อมอานวยความสะดวกในการหาความรู้ จะทา
ให้ นิสิตนักศึกษาเกิดความอบอุน่ มัน่ คงและปลอดภัย พร้ อมกับได้ รับประโยชน์มากที่สดุ
อาคารสถานที่ หมายถึง สิ่งก่อสร้ างภายในสถานศึกษา ใช้ ในการเรี ยนการสอนและปฏิบตั ิ
กิจกรรมอื่น รวมทังใช้
้ กระทาอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรี ยนการสอน แบ่งเป็ นอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบ (ประดิษฐ์ คุณรัตน์. 2539 : 1-2)
ประดิษฐ์ คุณรัตน์ (2539 : 3-4) กล่าวถึงหลักการสาคัญในการดาเนินงานเรื่ องอาคาร
สถานที่ไว้ ดงั นี ้
1. อาคารเรี ยน ควรเป็ นอาคารถาวร ใช้ การได้ ทกุ ฤดูกาล ถูกสุขลักษณะ จานวนและขนาด
ของอาคารเรี ยนควรเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน ดัดแปลงใช้ งานได้ หลายอย่าง ทนทานต่อการใช้ งาน
2. ห้ องเรี ยน ควรอยูใ่ นสภาพที่ใช้ การได้ เป็ นสัดส่วนเรี ยบร้ อย มีอปุ กรณ์ครุภณ
ั ฑ์ประจา
ห้ องครบครัน และอยูใ่ นสภาพดี ปราศจากเสียง ฝุ่ น กลิ่น ควัน และมลภาวะอื่นๆ มีแสงสว่าง
พอเหมาะ ขนาดของห้ องเรี ยนพอเหมาะกับจานวนนักเรี ยนเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ
3. อาคารประกอบ สถานศึกษาควรต้ องมีอาคารๆ อื่นนอกเหนือจากอาคารเรี ยน เช่น
อาคารหอสมุด อาคารพยาบาล หอประชุม รวมทังอาคารสถานที
้
่จาเป็ นอื่นๆ เช่น ห้ องน ้า โรงฝึ กงาน
เป็ นต้ น
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สุเทพ ทองประดิษฐ์ (2521 : 453-454) ได้ ให้ ความหมายของอาคารสถานที่และบริเวณ
โรงเรี ยนไว้ ดงั นี ้
อาคารสถานที่ หมายถึง สิ่งก่อสร้ างหลักภายในโรงเรี ยนซึง่ ใช้ ในการเรี ยนการสอนและการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมอื่นๆ แบ่งเป็ น อาคารเรี ยนและอาคารประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น เสาธง โรงอาหาร
ห้ องกีฬาฯ ห้ องน ้า ที่จดั เก็บน ้าดื่มน ้าใช้
บริเวณ หมายถึง สถานที่รอบๆอาคารสิ่งที่จะทาให้ อาคารและสถานที่ร่มรื่ น น่าอยู่ น่าใช้
ได้ แก่ ถนน สนามกีฬา ที่ผกั ผ่อน ทางระบายน ้า รัว้ เป็ นต้ น
การบริ หารอาคารสถานที่ หมายถึง การที่ผ้ บู ริหารที่มีหน้ าที่บริหารสถาบันศึกษาใช้ อาคาร
และสถานที่ตลอดจนบริเวณต่างๆ ในการให้ บริการแก่นิสิต โดยที่ผ้ บู ริหารควรมีการพิจารณา หรื อมี
วิธีการที่มีระเบียบแบบแผนและบริหารอาคารเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ รู ับบริการอย่างมากที่สดุ
อดิสยั ชาติกาแหง (2527 : 58) ให้ ความหมายของการบริหารอาคารสถานที่วา่ การบริหาร
อาคารสถานที่ หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพื่อใช้ ในการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้ องการของผู้ขอใช้ ประโยชน์ และได้ ผลตามเป้าหมาย
นอกจากนี ้ กิตมิ า ปรี ดีดลิ ก (2532 : 197) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ งานบริหารอาคารสถานที่
หมายถึงการรู้จกั จัดหา รู้จกั บริหารดาเนินการ และ รู้จกั ใช้ อาคาร
สรุปว่า การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง การที่ผ้ บู ริหารสถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมภายในสถานศึกษาให้ เอื ้อประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอน และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด
ความสาคัญของงานด้ านอาคารสถานที่ส่ ือและอุปกรณ์
สุปรี ชา หิรัญโร (ม.ป.ป. : 3) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการวางแผนด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
อาคารสถานที่ไว้ ดงั นี ้
การวางแผนการบริ หารอาคารสถานที่ มีการประเมิน และหาข้ อมูลความต้ องการอาคาร
สถานที่ทางการศึกษาของหน่วยงานหรื อในท้ องที่นนๆ
ั ้ และสามารถสนองความต้ องการที่ตรงต่อความ
ต้ องการในการใช้ อาคารสถานที่และหาทรัพยากรเพื่ออานวยความสะดวก การวางแผนการบริหาร
อาคารสถานที่ที่ดีจะช่วยให้ การเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร เทคนิคการสอนและรูปแบบการจัดการศึกษา ซึง่ เกิดขึ ้นเสมอในโลกการศึกษา
ปั จจุบนั การวางแผนการบริ หารอาคารสถานที่ทาให้ สถานศึกษาสามารถได้ ใช้ ประโยชน์ของอาคาร
สถานที่มากที่สดุ และสามารถใช้ ได้ ในระยะยาวๆ ช่วยให้ สถานศึกษามีความสวยงาม สภาพแวดล้ อมที่
ดี เนื่องจากมีการคานึงถึงความสัมพันธ์ครบถ้ วนของอาคารสถานที่ตา่ งๆ ทังหมด
้
นอกจากนี ้ ยัง
สามารถคานวณและจัดสรรงบประมาณค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องอีกด้ วย
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องค์ ประกอบของอาคาร สถานที่ส่ ือและอุปกรณ์
ขอบข่ ายของงานด้ านอาคารสถานที่ส่ ือและอุปกรณ์
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528 : 4) ได้ จาแนกขอบข่ายของงาน
อาคารสถานที่ 5 งาน ดังนี ้
1. การจัดสร้ างอาคารสถานที่ รวมถึงการวางผังบริเวณที่ตงอาคาร
ั้
การควบคุมการก่อสร้ าง
การตกแต่งจัดระเบียบให้ เป็ นไปตามหลักการจัดอาคารสถานที่ของสถานศึกษา ตลอดจนการรื อ้ ถอน
อาคารสถานที่
2. การใช้ อาคารสถานที่ หมายถึง การกาหนดวางแผนการใช้ อาคารสถานที่ให้ เกิดประโยชน์
ใช้ สอยมากที่สดุ ต่อการการเรี ยนการสอนโดยตรง คือเกิดการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนของผู้ศกึ ษาและต่อ
ชุมชน
3. การบารุงรักษาอาคารสถานที่ การประดับตกแต่งและซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้ คงสภาพ
เดิมหรื อเพิ่มเติมให้ เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่าที่สดุ
4. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ คือการควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป เป็ นการกากับติดตามผล
การใช้ อาคารสถานที่ การบารุงรักษา การตกแต่ง รวมถึงการควบคุมการปฏิบตั งิ านอาคารสถานที่ให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับ และแบบแผนของราชการที่เกี่ยวข้ อง
5. การประเมินผลการใช้ อาคารสถานที่ เป็ นการดาเนินการประเมินผลการใช้ อาคารสถานที่
เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินงานด้ านนี ้ให้ เหมาะสมเพื่อประโยชน์สดู สุด และ
เพื่อเก็บข้ อมูลสาหรับการวางแผนดาเนินงานอาคารสถานที่ของปี ถัดไป
วิชยั โถสุวรรณจินดา (2539 : 9-10) ได้ กาหนดขอบข่ายของงานอาคารสถานที่ไว้ ในส่วน
ของงานธุรการ โดยระบุงานอาคารสถานที่วา่ ได้ แก่ การจัดหาสานักงาน การบริหารสานักงาน การ
บารุงรักษาสานักงานและสถานที่ตา่ งๆ ที่ใช้ เป็ นที่ทาการ ซึง่ รวมถึงการซ่อมแซมอาคาร การปรับปรุง
สานักงาน การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การจราจร ลานจอดรถ ระบบไฟฟ้า
ประปา สุขภัณฑ์และระบบปรับอากาศ
ส่วน กิตมิ า ปรี ดีดลิ ก (2532 : 197-198 ; อ้ างอิงจาก Elsbree & McNally. 1951) ได้ สรุป
ขอบข่ายของงานด้ านนี ้ไว้ 15 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. การสร้ างและการจัดหาอาคารเพิ่มเติม
2. การปรับปรุงซ่อมแซมตามวาระ
3. การใช้ สีภายในห้ องเรี ยน
4. การเลือกใช้ เครื่ องใช้ และเครื่ องตกแต่งต่างๆ
5. การดูแลความสะอาดเรี ยบร้ อยของอาคารสถานที่
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6. การจัดห้ องเรี ยนให้ อยูใ่ นสภาพที่ถกู สุขลักษณะอนามัย
7. การจัดที่เช็ดมือและทาความสะอาด
8. การเดินตรวจอาคารสถานที่เป็ นระยะ
9. การจัดให้ มีห้องเก็บของสัมภาระและอุปกรณ์
10. การจัดและดูแลห้ องเรี ยน
11. การจัดทากระดานดา
12. การตกแต่งห้ องเรี ยนและสถานที่
13. การดูแลพื ้นอาคาร
14. การระบายอากาศ
15. การดูแลสนามและบริเวณโรงเรี ยน
นอกจากนี ้ รุ่ง พูลสวัสดิ์ (2527 : 112) กล่าวว่าอาคารสถานที่มีความสาคัญอย่างมากใน
การช่วยเสริมสร้ างความเจริ ญงอกงามทางด้ าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาของผู้ศกึ ษาและ
บุคลากร จึงได้ แบ่งงานอาคารสถานที่ออกเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ
1. อาคารเรี ยน ห้ องเรี ยน และห้ องพิเศษ เช่น ห้ องธุรการ ห้ องสมุด ห้ องพยาบาล
2. อาคารประกอบ คือ อาคารที่ใช้ ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ห้ องประชุม ห้ องอาหาร
3. บริเวณโรงเรี ยน
สุมิตร คุณานุกร (2532 : 198) ได้ แบ่งงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
ด้ านอาคารเรี ยน ด้ านห้ องเรี ยน ด้ านอาคารประกอบ และด้ านอาคารพิเศษต่างๆ
โดยสรุป ความหมาย หลักการและขอบข่ายของงานอาคารสถานที่ คืองานที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดอาคารและบริเวณให้ มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีการจัดบรรยากาศที่
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมที่ดี ซึง่ จะเป็ นส่วนช่วยเสริมสร้ างความคิดกล่อมเกลาจิตใจให้ แก่ผ้ ศู กึ ษา
บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในบริเวณ อาคารสถานที่ ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารที่มีความรู้
และความเข้ าใจในหลักการและเห็นความสาคัญของงานอาคารสถานที่เท่านันที
้ ่จะสามารถทาให้ ได้
สถาบันการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพดังประสงค์
หลักการบริหารงานอาคารสถานที่ส่ ือและอุปกรณ์
จากการศึกษาหลักการของงานอาคารสถานที่จากนักวิชาการและการจัดการองค์การต่างๆ
ได้ มีผ้ ใู ห้ หลักการอย่างหลากหลายและมีประโยชน์ตอ่ การศึกษาครัง้ นี ้ดังนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ กาหนดบทบัญญัติ 10 ประการ เพื่อให้ โรงเรี ยนหรื อ
สถาบันการศึกษาได้ มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามจุดมุง่ หมายของการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2539 – 2550 ในบทบัญญัตทิ ี่เป็ นหลักการและเป็ นแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่
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ก็คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนหรื อของสถานศึกษาที่เอื ้อต่อการเรี ยนการสอน เพื่อให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนอย่างมีความสุข มุง่ เน้ นการเรี ยนการสอนตามธรรมชาติ โดยนักเรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั จิ ริง
และปลูกฝั งเรื่ องความสะอาด ความมีวินยั เอื ้อเฝื อเผื่อแผ่ มีความรักสามัคคี รวมทังการจั
้
ดให้ โรงเรี ยน
มีแผนผังเต็มรูปแบบ มีห้องเรี ยน ห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องทดลอง ห้ องปฏิบตั กิ าร ตลอดจน
สนามกีฬาครบครัน โดยให้ เหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2538 : 9)
กิตมิ า ปรี ดีดลิ ก (2532 : 19-20) รวบรวมหลักการในการบริหารงานทัว่ ๆ ไปที่ประสบ
ผลสาเร็จและสามารถนามาใช้ ในการบริหารการศึกษาซึง่ รวมถึงการบริหารงานอาคารสถานที่ พอสรุป
ได้ 15 ประการ ดังนี ้
1. มีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อผู้ปฏิบตั งิ านจะได้ เข้ าใจนโยบายของหน่วยงานและ
ปฏิบตั งิ านตามนโยบายนันอย่
้ างถูกต้ อง
2. มีศนู ย์กลางอานวยการ โดยจัดบุคคลให้ รับผิดชอบในการทางานนันๆ
้ โดยตรง
3. ระบุหน้ าที่การทางานอย่างชัดเจน กาหนดหน้ าที่ความสาคัญในการปฏิบตั งิ าน พร้ อมทัง้
ระบุการจัดสรรทรัพยากรในการบริ หารงานให้ เหมาะสมกับลักษณะของหน่วยงาน และประสานงานกัน
4. จัดให้ มีระบบการทางานอย่างเหมาะสม
5. มีการอานวยการที่ดี
6. จัดให้ มีหน่วยงานสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
7. จัดหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับงาน
8. ความรับผิดชอบต้ องมีสิทธิและอานาจควบคูไ่ ปด้ วย
9. การออกคาสัง่ ควรทาตามลาดับขันสายการบั
้
งคับบัญชา
10. ควรมีการวางแผนการทางานทุกขันตอน
้
11. ควรคานึงถึงหลักประสานงาน เพื่อให้ งานมีความก้ าวหน้ าและเกิดความคล่องตัว
12. จะต้ องสร้ างงานและติดตามงาน
13. มีการพิจารณาความดีความชอบด้ วยความยุตธิ รรม
14. คานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน เช่น ขวัญกาลังใจ
การสื่อความหมาย ความขัดแย้ ง และความพึงพอใจในการทางาน เป็ นต้ น
15. วางคนให้ เหมาะสม มีลกั ษณะการเป็ นผู้นาอย่างแท้ จริง
หลักการอย่างกว้ างๆ ในการบริหารหน่วยงานที่ได้ กล่าวมา จะมีประสิทธิภาพย่อมขึ ้นอยูก่ บั
ผู้บริหารที่จะใช้ วิธีการบริหารอย่างมีหลักเกณฑ์และมีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานได้ อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ ผู้บริหารยังจาเป็ นต้ องมีศลิ ปะในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้คือ มีศลิ ปะในการสัง่ งาน มี
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ศิลปะในการติชม มีศลิ ปะในการวางตน มีศลิ ปะในการแสดงความคิดเห็น มีศลิ ปะในการรักษา
สามัคคีในหมูค่ ณะ มีศลิ ปะในการส่งเสริมผู้ใต้ บงั คับบัญชา และมีศลิ ปะในการปรับปรุงตนเอง
ในส่วนของ ทวีสิทธิ์ สิทธิกร (2531: 17 - 20) ยังได้ กล่าวถึงหลักการขันพื
้ ้นฐานในการ
บริหารงานอาคารสถานที่ไว้ คือ การบริหารอาคารเรี ยน ห้ องเรี ยน อาคารประกอบและห้ องพิเศษ
บริเวณและสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา ซึง่ พอจาแนกได้ พอสังเขปดังนี ้
1. อาคารเรี ยน ควรเป็ นอาคารถาวรใช้ ได้ ทกุ ฤดูกาล ถูกสุขลักษณะ จานวนของอาคารเรี ยน
ควรเหมาะสมกับจานวนผู้เรี ยน อาคารเรี ยนทุกหลังรวมทังอาคารประกอบ
้
เช่น ห้ องประชุม โรงอาหาร
โรงพลศึกษา โดยคานึงถึงประโยชน์ใช้ สอย สามารถดัดแปลงการใช้ สอยและการใช้ งานได้ หลายอย่าง
การจัดบรรยากาศและการตกแต่งเหมาะสม ทนทานต่อการใช้ งาน รวมทังควรมี
้
เครื่ องใช้ สอยไว้
อานวยความสะดวก
ทังนี
้ ้ อาคารเรี ยนจะต้ องอานวยความสะดวกให้ ได้ ใช้ วสั ดุทางการศึกษาให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด จะต้ องสามารถทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
อาคารเรี ยนต้ องมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยด้ านการใช้ สอยที่สามารถตอบสนองความก้ าวหน้ า
ทางนวัตกรรมทางการศึกษา การวางแผนอาคารเรี ยนควรยึดหลักประหยัด และหลักการทางเศรษฐกิจ
คือสามารถประยุกต์ให้ นกั เรี ยนได้ รับความสะดวกสบายทางกายภาพ ผู้ศกึ ษาและผู้สอนมีความสุข
และเกิดความภาคภูมิใจในการใช้ ชีวิตอยูภ่ ายในอาคาร จึงควรออกแบบให้ เสริมสร้ างความรู้สกึ ที่ดี
รวมทังการแบ่
้
งส่วนต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์ใช้ สอย เช่น แบ่งเป็ นส่วนพื ้นที่ของงานบริหารหรื อส่วนของ
การจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอน เป็ นต้ น
2. ห้ องเรี ยนควรอยูใ่ นสภาพที่ใช้ การได้ เป็ นสัดส่วนเรี ยบร้ อย มีอปุ กรณ์ครุภณ
ั ฑ์ประจาห้ อง
ครบครันและอยูใ่ นสภาพดี สุขลักษณะประจาห้ องเป็ นสาคัญ ควรปราศจากเสียง ฝุ่ น กลิ่น ควันและ
มลภาวะอื่นๆ แสงสว่างพอเหมาะ ขนาดห้ องเรี ยนควรมีความเพียงพอกับจานวนผู้เรี ยน
3. อาคารประกอบและห้ องพิเศษ ควรมีห้องพิเศษ เช่น ห้ องสมุด ห้ องพยาบาล ห้ อง
วิทยาศาสตร์ ห้ องหัตถศึกษา ห้ องศิลปะและดนตรี ห้ องประชุม ห้ องอุปกรณ์การสอน และห้ องอนามัย
ในส่วนของอาคารประกอบที่จาเป็ น เช่น ห้ องน ้า โรงฝึ กงาน ห้ องปฏิบตั งิ านวิชาชีพต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่
ห้ องต่างๆ ดังกล่าวควรต้ องมีอปุ กรณ์จาเป็ นตามหลักสูตรให้ ครบครันด้ วย
4. บริเวณสถานศึกษา ควรคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ศกึ ษา มีรัว้ ล้ อมรอบ ไม่มีน ้าขัง
ตกแต่งบริเวณให้ สวยงามร่มรื่ น เหมาะในการจัดกิจกรรมและเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ควรมีต้นไม้ ให้
ความร่มรื่ น
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5. สภาพแวดล้ อม ควรจัดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการทางด้ านร่างกาย จิตใจและความ
ต้ องการด้ านการจัดการศึกษา เพราะสภาพแวดล้ อมมีอิทธิพลมากในด้ านการเรี ยนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ศกึ ษา
จากหลักการขันพื
้ ้นฐานในการบริหารอาคารสถานที่ดงั ที่ได้ กล่าวมา จะต้ องวางแผนทา
โครงการล่วงหน้ า ต้ องใช้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ในเรื่ องการตกแต่งและการเพาะปลูก ควบคูไ่ ปกับความรู้ใน
ทางการก่อสร้ าง รวมทังจะต้
้ องมีทศั นคติที่ดีตอ่ การตกแต่งบริเวณอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ปริญญา อังศุสิงห์ (2532 : 25) ได้ กล่าวถึงสถานศึกษาที่ดีไว้ วา่ มีคณ
ุ ลักษณะ 10
ประการ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. ความพอเพียง (Adequacy) หมายถึง การมีพื ้นที่ มีบริเวณ อาคาร ห้ องเรี ยนและอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างเพียงพอ
2. ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกที่ตงของสถานศึ
ั้
กษา
ลักษณะของพื ้นที่ และการจัดห้ องต่างๆ
3. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การป้องกันมิให้ เกิดอุบตั เิ หตุ หรื ออันตรายต่างๆ
4. สุขลักษณะ (Healthfulness) หมายถึง การพิจารณาส่งเสริมในด้ านสุขภาพและอนามัย
เป็ นหลัก
5. ระยะทางการติดต่อใช้ สอย (Accessibility) หมายถึง เส้ นทางหรื อระยะทางจากบ้ านมา
สถานศึกษา หรื อจากจุดต่างๆ ในบริเวณสถานศึกษา
6. การยืดหยุ่นได้ (Flexibility) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ ผนังกันห้
้ อง หรื ออุปกรณ์
เครื่ องใช้ เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
7. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ พื ้นที่ อาคาร อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ได้ ผลเต็มที่
8. การประหยัด (Economy) หมายถึง การวางแผนผังบริเวณและออกแบบอาคารให้ ค้ มุ ค่า
กับเงินที่ลงทุนไปและประหยัดค่าบารุงรักษา
9. การขยายตัว (Expansibility) หมายถึง การขยายตัวของบริเวณและอาคาร โดยมีการ
ออกแบบที่เหมาะสม ขยายตัวได้ ง่ายและสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายน้ อย
10. รูปร่าง (Appearance) หมายถึง การวางบริเวณอาคารและการตกแต่งภายในภายนอก
ให้ เป็ นที่ชื่นชมแก่ผ้ พู บเห็น และมีการบารุงรักษาอาคารและสถานที่ให้ สวยงามและสะอาดอยูเ่ สมอ
จากแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุปหลักการในการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ได้
กล่าวคือ จะต้ องมีการเลือกทาเลที่ตงให้
ั ้ เหมาะสมกับการจัดตังประเภทของสถานที
้
่ศกึ ษา สอดคล้ อง
กับการออกแบบอาคารสถานที่และมีการวางแผนผังบริเวณให้ มีประโยชน์ใช้ สอยอย่างเพียงพอ มีการ
สร้ างตามรูปแบบที่กาหนด ควบคุมการก่อสร้ างให้ ถกู ต้ องเป็ นขันตอน
้
ควรมีรัว้ รอบบริเวณห้ องเพื่อ
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ป้องกันการรบกวนจากสิ่งแวดล้ อมภายนอกและปลอดภัย มีการคานึงถึงมลภาวะ มีการสร้ างสนาม
ต่างๆ ได้ แก่ สนามกีฬา สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในอาคารเรี ยนและบริเวณภายนอกควรจัดให้ มี
แสงสว่างอย่างเพียงพอ มีถนนสัญจรอย่างเป็ นระบบและสะดวกต่อการสัญจร จัดให้ มีห้องสุขาอย่าง
เพียงพอกับจานวนนิสิต จัดให้ มีน ้าดื่มใช้ ที่สะดวกและเพียงพอ และควรคานึงถึงด้ านสวัสดิการ ควร
จัดที่พกั อาศัยให้ แก่ครู -อาจารย์ นักการภารโรง และนิสิตตามความเหมาะสม ปลูกต้ นไม้ ยืนต้ นและไม้
ดอกไม้ ประดับให้ มีสถานศึกษาร่มรื่ นสวยงาม อาคารเรี ยนอาคารปฏิบตั ิการควรมีระบบระบายอากาศ
เพื่อให้ อากาศถ่ายเทอย่างดี จัดให้ มีอาคารหรื อห้ องพิเศษต่างๆ ที่จาเป็ นแก่การดาเนินการของ
สถานศึกษา เช่น ห้ องประชุม โรงอาหารและโรงครัว โรงพลศึกษา ห้ องสมุด ห้ องดนตรี ห้ องสื่อการ
เรี ยนการสอน ห้ องปฏิบตั ธิ รรม ห้ องทะเบียนและวัดผล ห้ องแนะแนวการศึกษา ห้ องพยาบาล ห้ อง
ธุรการ อาคารพัสดุ ร้ านค้ า ร้ านสวัสดิการ ฯลฯ ควรจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด มีการ
มอบหมายหน้ าที่ประจาอาคารและพื ้นที่สนามดูแลความปลอดภัยทัว่ ไป และจัดให้ มีเครื่ องดับเพลิง
และสัญญาณเตือนภัย มีการจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างและซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ที่เกิดชารุดเพราะการใช้ งาน หรื อเวลาชารุดด้ วยเหตุอื่น นอกจากนี ้ควรมีการประเมินการใช้
อาคารสถานที่ และการวิเคราะห์วิจยั สภาพและปั ญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้ อม โดย
ใช้ หวั หน้ างานอาคารสถานที่ดาเนินการแล้ วรายงานหัวหน้ าสถานศึกษาเพื่อทราบ และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมต่อไป
โดยสรุป ในบรรดากิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ ้นในสถานศึกษา การบริหารอาคารสถานที่ที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ กิจกรรมเหล่านันประสบความส
้
าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยผู้บริหารจะต้ องมี
ความรู้และความเข้ าใจ และบริหารอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ รวมทังมี
้ ศลิ ปะในการบริหารเพื่อให้
หลักการเหล่านันบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์ที่ต้องการ
สื่ออุปกรณ์ ท่ ีใช้ สาหรับการเรียนการสอน
สื่อการเรี ยนการสอน หมายถึง สิ่งที่ได้ กระทาเพื่อถ่ายทอดหรื อบรรจุข้อมูลข่าวสารสนเทศ
หรื อเป็ นตัวกลางส่งข้ อมูลผ่านจากผู้สง่ ไปยังผู้รับและได้ ข้อมูลข่ายสารที่ตรงตามวัตถุประสงค์
การศึกษาเล่าเรี ยนใช้ สื่อที่เรี ยกว่า “สื่อการเรี ยนการสอน” เช่น ใช้ เครื่ องฉายภาพ (โปรเจ็คเตอร์ ) เครื่ อง
ฉายกระดาษ สไลด์ เทปบันทึกเสียง วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทศั น์ แผนภูม รูปภาพ ฯลฯ สื่อวัสดุอปุ กรณ์ที่
บรรจุเนื ้อหาเกี่ยวกับการสอนเป็ นวัสดุอปุ กรณ์ทางกายภาพที่นามาใช้ ในเทคโนโลยีการศึกษาเป็ นสื่อที่
ผู้สอนส่งให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับและเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ (กิดานันท์ มลิทอง 2548 : 100)
จินตนา ใบกาชูยี (2536 : 11) กล่าวว่า สื่อการเรี ยนการสอนหมายถึง วัสดุ หรื อเครื่ องมือที่
จัดทาขึ ้น ซึง่ มีข้อมูลเนื ้อหาสาระที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประสบการณ์การเรี ยนรู้ สาหรับนาไปใช้ ใน
กระบวนการเรี ยนการสอนของผู้สอนและผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
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การจัดสื่อและอุปกรณ์การสอนประกอบการสอนนันๆ
้ เพื่อให้ การเรี ยนการสอนหรื อบทเรี ยน
นันสมบู
้
รณ์มากยิ่งขึ ้น ถ้ าผู้เรี ยนได้ ใช้ สื่อประกอบจะช่วยกระตุ้นหรื อเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยนและเข้ าใจ
เนื ้อหามากยิ่งขึ ้น สุรศักดิ์ ปาเฮ (2537 : 27-30) กล่าวไว้ ว่า การเลือกใช้ สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
นัน้ ผู้สอนต้ องคานึงถึง เกณฑ์ในการเลือกสื่อการเรี ยนการสอน วัตถุประสงค์ทางการเรี ยนการสอน
และ เงื่อนไข สภาพการณ์ และกิจกรรมทางการเรี ยนรู้ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสื่อการเรี ยน
การสอนมีหลักพิจารณาคือ (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2537 : 27-28; อ้ างอิงจาก Brown. 1972 : 170-171)
1. ความเหมาะสม (Appropriateness) กับจุดมุง่ หมายของบทเรี ยนและของผู้สอน และ
ความพร้ อมของผู้เรี ยน
2. ความเชื่อถือได้ (Authenticity) มีเนื ้อหาที่ถกู ต้ อง เที่ยงตรง และทันต่อสถานการณ์
3. ความน่าสนใจ (Interest) สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เรี ยน และกระตุ้นให้ เกิด
ความคิดสร้ างสรรค์
4. การรวบรวมและความสมดุล (Organization and balance) มีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจน ง่าย
ต่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
5. คุณภาพด้ านเทคนิค (Technical quality) เป็ นที่นา่ พอใจ ภาพและเสียงประกอบมีความ
ชัดเจน
6. ราคา (Cost) ไม่แพงจนเกินไป คุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้ รับและเวลาที่เสียไปในการทา
สาหรับสื่ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนนัน้ ถือว่าเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนการสอนเพราะ
สื่อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนนันจะเป็
้
นสิ่งที่ชว่ ยอานวยความสะดวก เป็ นสิ่งที่ชว่ ยทาให้ ผ้ เู รี ยนได้
เข้ าถึงความรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ บุญยืน จันทร์ สว่าง (2548) กล่าวว่า ปั จจุบนั สื่ออิเล็กทรอนิส์ (Electronic
media) นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่สนับสนุนต่อการเรี ยนการสอนทุกระดับ สื่อเหล่านี ้ได้ แก่ ซีดีรอม
(Compact Disc Read Only Memory หรื อ CD-ROM) แผ่นวีดีทศั น์ (Videodisc) แผ่นวีดีทศั น์ระบบ
ดิจิทลั (Digital Videodisc หรื อ DVD) อินเทอร์ เน็ต (Internet) ซึง่ เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จดั เก็บ
สารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อสืบค้ นหาข้ อมูลได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น โดย พงศ์ หรดาล (2531 : 197198) กล่าวถึงลักษณะของสื่อที่ดีวา่ 1) มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดมุง่ หมายของการ
เรี ยนการสอน 2) มีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรี ยนการสอน กล่าวคือ หากการสอนเป็ นการสอน
กลุม่ ใหญ่พร้ อมกัน สื่อที่ใช้ ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอที่ผ้ เู รี ยนจะสามารถมองเห็นได้ พร้ อมๆ กันในขณะ
ที่ผ้ สู อนใช้ ประกอบการอธิบาย แต่หากการสอนเป็ นกลุม่ ย่อย เนื ้อหาและกิจกรรมการเรี ยนในแต่ละ
กลุม่ อาจเหมือนกันหรื อเรื่ องราวต่อเนื่องกันโดยใช้ การหมุนเวียนเพื่อการเรี ยนรู้ก็ได้ สื่อที่ใช้ กบั กิจกรรม
การเรี ยนลักษณะนี ้จึงไม่ต้องการอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ แต่ควรมีหลายชุด หากเป็ นการสอนรายบุคคล
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ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้จากเนื ้อหาหรื อกิจกรรมการเรี ยนที่ผ้ สู อนจัดให้ เป็ นรายบุคคล สื่อที่จะให้ เกิดการเรี ยนรู้
ในลักษณะนี ้จะต้ องชัดเจนพอที่จะใช้ เรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองและเป็ นสื่อขนาดเล็กได้
จากที่กล่าวมา สรุปได้ วา่ สื่อและอุปกรณ์การสอน หมายถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
สถานที่ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีความพร้ อมที่จะใช้ ประโยชน์
และเอื ้ออานวยต่อการเรี ยนการสอนนันเอง
้ ซึง่ กิดานันท์ มลิทอง (2536 : 83) ให้ ความเห็นว่า สื่อการ
เรี ยนการสอนจะทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการเรี ยนการสอนดังต่อไปนี ้
1. เป็ นสิ่งที่ชว่ ยให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ
เนื ้อหาบทเรี ยนได้ ง่ายขึ ้น
2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้ างความสนใจให้ กบั ผู้เรี ยน ทาให้ เกิดความสนุกและไม่เบื่อหน่าย
ต่อการเรี ยน
3. การใช้ สื่อจะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรี ยน
นัน้
4. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ ้น
เอกศักดิ์ บุตรลับ (2537 : 355) กล่าวในลักษณะเดียวกันว่า การใช้ สื่อการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสมและใช้ อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยนดังนี ้
1. กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสนใจในการเรี ยน ซึง่ จะเป็ นแนวทางให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้และเกิด
ประสบการณ์
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนอันเป็ นวิถีทางนาไปสู่การ
เรี ยนรู้อย่างแท้ จริง
3. ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดรวบยอดและความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและรวดเร็ว
4. ผู้เรี ยนเกิดทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรี ยนการสอนนัน้
5. ผู้เรี ยนจดจาเรื่ องราวและสิ่งต่าง ๆ ได้ นาน แม่นยาและถูกต้ อง
6. เพิ่มพูนประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน และเปลี่ยนแปลงเจตคติในทางที่พงึ ปรารถนาได้
จากการศึกษาในเรื่ องสื่อการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา ปานจิต โรจนวณิชชกร (2542 :
บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับสภาพและความต้ องการการใช้ สื่อการเรี ยนการสอนในสถาบันราชภัฎ
เขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง พบว่า สื่อการเรี ยนการสอนประเภทวัสดุ จาแนกตามลักษณะและปั ญหาการ
ใช้ สื่อที่ไม่เพียงพอมากที่สดุ คือ สื่อการสอนประเภทฟิ ล์มภาพยนตร์ หุ่นจาลองและบทเรี ยนสาเร็จรูป
ส่วนสื่อประเภทวัสดุที่มีเพียงพอคือ วัสดุของจริง ภาพสไลด์และสไลด์ประกอบเสียง ส่วนสื่อการสอน
ประเภทอุปกรณ์ที่มีเพียงพอ ได้ แก่ เครื่ องฉายภาพข้ ามศีรษะ กล้ องจุลทรรศน์ และกล้ องภาพนิ่ง
แหล่งที่มาส่วนใหญ่มาจากงบประมาณ และสภาพปั ญหาเกี่ยวกับสื่อการเรี ยนการสอนคือ มีภาระงาน
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มากจนไม่มีเวลาเตรี ยมหรื อผลิตสื่อการสอน ปั ญหารองลงมาคือ ขาดการสนับสนุนด้ านงบประมาณ
และไม่ได้ รับความสะดวกในการใช้ ห้องเฉพาะ
สรุปได้ วา่ สื่อการสอนเป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญอย่างหนึง่ ที่จะช่วยให้ การเรี ยนการสอนดาเนินไป
ด้ วยดีและมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้เนื่องจากสื่อการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะพิเศษ ซึง่ สามารถทาให้ เกิด
ประโยชน์และประสบการณ์ในการเรี ยนรู้หลากหลาย กล่าวคือ สื่อการเรี ยนการสอนจะเป็ นจุดรวม
ความสนใจ สามารถเพิ่มความเป็ นรูปธรรม ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจและสามารถจดจาเหตุการณ์
นันได้
้ ดียิ่งขึ ้น เป็ นตัวกลางที่ชว่ ยนาและถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนที่ตงไว้
ั้
กล่าวสรุปโดยรวม อาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ เป็ นส่วนหนึง่ ของการให้ บริ การสาหรับนิสิต
โดยตรงเพื่อให้ ได้ ใช้ ประโยชน์ในการบริการ เพื่อนิสิตได้ แสวงหาความรู้ในการศึกษา สถาบันการศึกษา
จึงมีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บริการ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมจัดสถานที่และสภาพแวดล้ อมให้
เหมาะสม ได้ แก่ จัดสรรจานวนห้ องเรี ยน ความจุของห้ อง รับจองห้ องเรี ยนเพิ่มนอกตารางการสอน
ดูแลการใช้ ห้องปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์ ห้ องสมุดสาหรับการค้ นคว้ า สารวจสภาพห้ องเรี ยน
พร้ อมจัดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ ในห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องสมุด และสถานที่ที่ใช้ ในการจัดกิ จกรรม
ดูแลความสะอาดอาคารทุกอาคารที่เป็ นสถานที่ของสถาบัน ดูแลห้ องน ้าและสุขภัณฑ์ให้ พร้ อมสาหรับ
การใช้ งาน และดูแลสถานที่รอบ ๆ อาคารเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในส่วนอื่น ๆ สถานที่จงึ มีความจาเป็ น
และมีความสาคัญในการให้ บริการตามความประสงค์ของนิสิต

แนวคิดเกี่ยวกับการให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิต
สโมสรนิสิต หรื อองค์การนิสิตนักศึกษานัน้ ถึงแม้ จะมีชื่อที่ตา่ งกันแต่ก็มีความหมาย
เหมือนกัน คือ เป็ นองค์การกิจกรรมนิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน ซึง่ แต่และสถาบันจะมีสโมสรนิสิต
หรื อองค์การนิสิตนักศึกษาเพียงองค์การเดียว เพื่อทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของนิสิตนักศึกษาทังหมดของ
้
สถาบัน ตลอดจนให้ การสนับสนุนและควบคุมองค์กรกิจกรรมนิสิตนักศึกษาทุกองค์กรในสถาบัน จาก
บทบาทหน้ าที่ในการเป็ นตัวแทนและเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรมนิสิตของสถาบันและเป็ น
องค์การกิจกรรมนิสิตที่ไม่ได้ สงั กัดคณะใดหรื อฝ่ ายใดในสถาบัน นักวิชาการจึงจัดให้ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสโมสรนิสิตหรื อองค์การนิสิตนักศึกษาให้ เป็ น “กิจกรรมส่วนกลาง”
งานบริการด้ านกิจกรรมนิสิตของสถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปในแต่
ละสถาบัน เช่น กิจกรรมนักนิสิต (Student Affairs) งานบริการนิสิตนักศึกษา (Student Service) หรื อ
งานบุคลากรนิสิต (Student Personnel Work) ซึง่ สถาบันการอุดมศึกษาจัดขึ ้นสาหรับนิสิตเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ นิสิตได้ พฒ
ั นาการในด้ านต่าง ๆ แสดงความสนใจ และให้ นิสิตมัน่ ใจในความสามารถที่ตนเอง

46

ได้ กระทาในกิจกรรมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมมีจดุ มุง่ หมายเพื่อนิสิตได้ สร้ างเสริมประสบการณ์พิเศษ
สร้ างความสัมพันธ์ขนพื
ั ้ ้นฐานในการอยูร่ ่วมกันและทากิจกรรมร่วมกันเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของ
บัณฑิตในการดาเนินชีวิตภายนอก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ ให้ ความหมายของคาว่า กิจกรรม คือ
การที่ผ้ เู รี ยนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการเรี ยนรู้
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542 : 120) ได้ ให้ คาจากัดความของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาไว้ วา่ คือ
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนโดยตรง โดยนิสิตนักศึกษาร่วมกันจัดขึ ้น
เพื่อตอบสนองความต้ องการของนิสิตนักศึกษา
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528 : 145) กล่าวว่า กิจกรรมนิสิต หมายถึงกิจกรรมที่จดั
ขึ ้นเพื่อการพัฒนานิสิตในด้ านต่าง ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่บงั คับให้ ทกุ คนต้ องเรี ยนในชันเรี
้ ยน
กิจกรรมดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความสมัครใจของนิสิต และไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของคะแนนในวิชาใด ๆ
กิจกรรมในส่วนที่สง่ เสริมให้ นิสิต จึงหมายรวมทังกิ
้ จกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ นิสิต และกิจกรรมใน
ส่วนที่สง่ เสริมให้ นิสิตได้ จดั ขึ ้นเอง โดยการนิเทศและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ เพื่อให้ นิสิต
สัมผัสชีวิตที่ถกู ต้ องในมหาวิทยาลัย
กู๊ด (Good. 1973 : 9) ได้ ให้ ความหมายของกิจกรรมนิสิต ไว้ ว่าเป็ น กิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนที่
นิสิตจัดขึ ้นเพื่อเสริมสร้ างประสบการณ์ เพื่อให้ มีความเข้ าใจตนเองและสังคมดีขึ ้น กิจกรรมนิสิตเป็ น
ขอบข่ายหลักสูตรการศึกษาทังหมดที
้
่รวมเอากิจกรรมและประสบการณ์นอกห้ องเรี ยนเข้ าไปด้ วย โดย
นิสิตจะได้ ทงความสนุ
ั้
กสนาน ได้ เพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่างๆ เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ นิสิตได้ ทากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและทัศนคติ โดยในการทากิจกรรมจะต้ องมีอาจารย์
ที่ปรึกษาช่วยดูแลให้ คาแนะนาเพื่อให้ กิจกรรมดาเนินไปตามเป้าหมายของกิจกรรมและของสถาบัน
จาไมแอส (Jamias. 1969 : 58) กล่าวว่ากิจกรรมนิสิต หมายถึง โครงการและการ
ดาเนินงานซึง่ นิสิตหรื อสถาบันการศึกษาจัดขึ ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ นิสิตเข้ าร่วมกิจกรรมนันๆ
้ ด้ วยความ
สมัครใจเป็ นกิจกรรมที่นิสิตยอมรับและสนับสนุน มีผ้ บู ริหารและอาจารย์เป็ นผู้ดแู ลอย่างใกล้ ชิด เพื่อ
ช่วยให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้ นิสิตจะเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมเองและการเข้ าร่วม
กิจกรรมของนิสิตไม่มีผลในการนับหน่วยกิตหรื อคะแนนใดๆ ในอันที่จะช่วยให้ นิสิตเลื่อนชันหรื
้ อสาเร็จ
การศึกษา
เฮอร์ เบอร์ ท (Herbert. 1975 : 30) ได้ ให้ ความหมายของกิจกรรมนิสิตว่าเป็ นการจัดองค์การ
เพื่อเตรี ยมเปิ ดโอกาสในการเสริมประสบการณ์พิเศษ สร้ างความสัมพันธ์ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อเป็ นการศึกษา
ประชาธิปไตย ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างประชากรที่ดีมีคณ
ุ ค่าแก่สงั คม
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ภิญโญ สาธร (2529 : 185) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การบริหารกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
หมายถึง การบริ หารและนิเทศกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการสอน
ในห้ องเรี ยน
เสริมวิทย์ ศุภเมธี (2531 : 132) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ งานกิจการนักเรี ยน นักศึกษา คือ
การจัดสวัสดิการ การให้ บริการ และการควบคุมดูแล ซึง่ สถาบันการศึกษาจัดขึ ้นเพื่อนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา โดยคานึงถึงหลักวิชาการว่าด้ วยงานกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา เพื่อให้ การบริหารงานด้ าน
กิจกรรมนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เป็ นไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้ มีชีวิตในสถาบัน ในสังคมอย่างมี
ความสุข
สรุปได้ วา่ กิจกรรมนิสิตหมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ นิสิตได้ รับประสบการณ์ตา่ งๆ อัน
จะก่อผลต่อการพัฒนาตนเองทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การร่วมกิจกรรม
ต้ องเป็ นไปโดยสมัครใจทังการเข้
้
าร่วมและการดาเนินการ ได้ รับการสนับสนุนเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาชมรม โดยไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการให้ คะแนนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา และเป็ นกิจกรรม
ที่จดั ขึ ้นโดยนิสิตหรื อสถาบันได้ สง่ เสริมให้ มีขึ ้นตามความสนใจของนิสิต เป็ นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนโดยตรง มีคณ
ุ ประโยชน์สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
นิสิตให้ เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ กิจกรรมเหล่านี ้เป็ นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้ มีขึ ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นิสิตได้ ร้ ูจกั สนิทสนม ปรึกษาหารื อ ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกัน
ทางด้ านวิชาการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษา โดยมีอาจารย์เป็ นผู้แนะนาและให้ คาปรึกษาเพื่อให้ การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถกู ต้ องเหมาะสม นอกจาก
กิจกรรมทางด้ านวิชาการแล้ ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิตรู้จกั คิดและสร้ างสรรค์
กิจกรรมในแนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมอีกด้ วย ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ได้ รับจากการทากิจกรรมนัน้
เป็ นสิ่งจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้ ชีวิตในอนาคตค่อนข้ างมาก เนื่องจากสังคมทุกวันนี ้ไม่
ต้ องการแต่เพียงคนเก่งทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการคนที่มีความสมบูรณ์ทงความรู
ั้
้ ทาง
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต จึงจะถือว่าเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์
ความสาคัญของกิจกรรมนิสิต
กิจกรรมนิสิตเป็ นกระบวนการทางการศึกษาอย่างหนึง่ ที่ทาให้ นิสิตเกิดการเรี ยนรู้ โดยการลง
มือปฏิบตั ิ (Learning by doing) กระบวนการนี ้ทาให้ นิสิตเกิดการเรี ยนรู้ในเนื ้อหาสาระวิชา เกิดความ
ประทับใจ และสามารถลงมือปฏิบตั ใิ ห้ เกิดผลได้ นักการอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายคน มี ความเห็นว่า
กิจกรรมนิสิตเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องให้ การสนับสนุน ซึง่ กิจกรรมมีหลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรรมศิลปวัฒนธรรม
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จากทัศนะของนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายคน ตลอดจนผลของกิจกรรมนิสิตที่ผ่านมาทา
ให้ เห็นได้ ชดั เจนว่ากิจกรรมนิสิตเป็ นกระบวนการทางการศึกษาที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้
พัฒนานิสิตให้ เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทงทางด้
ั้
านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
ทาให้ สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา การทางานร่วมกันระหว่างอาจารย์และ
นิสิตในการทากิจกรรมของนิสิตทาให้ นิสิตเกิดความอบอุ่น เกิดการเรี ยนรู้ มีความเข้ าใจต่ออาจารย์
และสถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ ้น สถาบันอุดมศึกษาที่เน้ นด้ านวิชาชีพหลายแห่ง อาจทาหน้ าที่ในด้ าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ อยมาก การจัดกิจกรรมของนิสิตทางด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
เป็ นการช่วยทาให้ สถาบันอุดมศึกษาได้ ทาหน้ าที่ในด้ านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ สมบูรณ์
ยิ่งขึ ้น นอกจากนันกิ
้ จกรรมนิสิตทางด้ านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ยังมีสว่ นสาคัญ
ในการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ เป็ นอย่างดี (สาเนาว์ ขจรศิลป์. 2542 :
121-124)
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542 : 123) กล่าวไว้ วา่ การเข้ าร่วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษานันจะท
้ าให้
ได้ รับประโยชน์ที่มีคณ
ุ ค่ามากมายหลายประการ เช่น
1. ช่วยให้ นิสิตนักศึกษาได้ มีโอกาสใช้ พลังร่างกายและความคิดเพื่อทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ตนเองและสังคม
2. ช่วยให้ ได้ มีโอกาสประเมินตนเองว่า จุดเด่น จุดด้ อยนันมี
้ อะไรบ้ าง ทราบถึงความถนัด
และความชอบ สามารถค้ นหาอาชีพ งานอดิเรก และกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสม
3. ทาให้ เกิดความสมดุลในด้ านความรู้และความสนใจของนิสิตนักศึกษา เช่น นิสิตนักศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์ สามารถทากิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม จึงทาให้ นิสิตนักศึกษามีความรู้ความ
สนใจทังทางด้
้
านวิทยาศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
4. ทาให้ นิสิตนักศึกษามีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศและอิริยาบถ ได้ ผอ่ นคลายความตึงเครี ยด
จากการศึกษาเล่าเรี ยน
5. ทาให้ นิสิตนักศึกษาได้ มีโอกาสพัฒนาตนเอง ทังทางด้
้
านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่าง
การ และจิตใจ
6. ทาให้ นิสิตนักศึกษาได้ มีโอกาสเสริมสร้ างประสบการณ์ในการทางานด้ านต่างๆ
7. ทาให้ นิสิตนักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและเกิดความรู้สกึ นึกคิดที่ดีตอ่ ตนเอง
การเข้ าร่วมกิจกรรมนิสิตนันจะท
้ าให้ ได้ รับประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่ามากมาย แต่บางครัง้ ก็
มิได้ หมายความว่าจะได้ รับประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าแก่ตนเองเสมอไป บางคนทากิจกรรมจนเสียการ
เรี ยน เสียเพื่อน เสียคนที่รัก ฯลฯ เพราะไม่ร้ ูจกั แบ่งเวลา ไม่ร้ ูจกั หน้ าที่หลักของความเป็ นนิสิต คือ
การเรี ยน บางคนไม่สามารถแยกแยะความสาคัญระหว่างการเรี ยนกับกิจกรรม ทากิจกรรมจนทาให้
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การเรี ยนเสียหาย ดังนัน้ เมื่อต้ องเข้ ามาทากิจกรรมจึงต้ องทาความเข้ าใจกับตนเองว่าในฐานะนิสิต
แล้ ว การเรี ยนต้ องถือว่ามีความสาคัญมากที่สดุ และกิจกรรมนิสิตถือเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึง่ ที่
ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ นิสิตมีคณ
ุ ลักษณะของความเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้
จากความหมายและความสาคัญของกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาที่กล่าวถึง จึงพอสรุปได้ วา่
กิจกรรมนิสิตเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิและวุฒิ
ภาวะที่พร้ อมสาหรับการเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ และมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งที่
สถาบันการศึกษาจะต้ องจัดกิจกรรม ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม และเอาใจใส่ในเนื ้อหาของกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องและเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและเกิด
ประโยชน์แก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมอย่างแท้ จริง
องค์ ประกอบของกิจกรรมนิสิต
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542 : 127-252) ได้ กล่าวไว้ วา่ กิจกรรมนิสิตสามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะของกิจกรรมได้ 7 ประเภท ได้ แก่ กิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเมือง
กิจกรรมส่วนกลาง หมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยองค์การกิจกรรมนิสิตนักศึกษาระดับ
สถาบัน ซึง่ เป็ นตัวแทนของนิสิตนักศึกษาทังหมดของสถาบั
้
น จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริมให้ นิสิตนักศึกษามี
ความรู้และทักษะในการทางานในระบบประชาธิปไตย เป็ นกลไกของสถาบันการศึกษาในการให้ การ
สนับสนุนและควบคุมการดาเนินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาของสถาบัน
กิจกรรมวิชาการ เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นส่งเสริมการทางานด้ านวิชาการและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพของนิสิตนักศึกษา เช่น การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การทัศนศึกษาดูงาน การบรรยาย
พิเศษโดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ การฝึ กงาน และการส่งเสริมการเข้ าประกวดหรื อเข้ าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการหรื อวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
กิจกรรมกีฬา หมายรวมถึง การแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ซึง่
โดยทัว่ ไปจัดขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ นิสิตนักศึกษามีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬา
ปลูกฝั งความมีน ้าใจนักกีฬา ปลูกฝั งเจตคติที่ดีตอ่ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สร้ างความสามัคคีใน
หมูค่ ณะ ผ่อนคลายความตึงเครี ยด พัฒนานิสิตนักศึกษาด้ านอารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจ และ
ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็ นกิจกรรมในการทานุบารุงส่งเสริมและเผยแพร่วฒ
ั นธรรมของ
ชาติ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้ นิสิตนักศึกษาได้ พฒ
ั นาความรู้และทักษะด้ านศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
พัฒนาการด้ านสังคม จริ ยธรรม และสุนทรี ยภาพ และยังส่งเสริมให้ นิสิตนักศึกษาได้ ร้ ูจกั การทางาน
ร่วมกันและพัฒนาลักษณะผู้นาและผู้ตามให้ กบั นิสิตนักศึกษาอี กด้ วย
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กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนปฏิบตั กิ ารเพื่อการเรี ยนรู้และเพิ่มพูน
ประโยชน์ ซึง่ การเพิ่มพูนประโยชน์นนั ้ อาจเป็ นการทาให้ ตนเองเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น หรื อเป็ นการทา
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นก็ได้ ซึง่ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาอาจมีได้ หลายลักษณะ เช่น
โครงการทาความสะอาด ซ่อมแซม หรื อสร้ างสาธารณสมบัติ กิจกรรมค่ายอาสาสมัครหรื อค่ายอาสา
พัฒนาชนบท เป็ นต้ น
กิจกรรมนันทนาการ เป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความสนุกสนานหรื อความสุขสงบ ก่อให้ เกิด
ความเจริญงอกงามทางร่างกายและพัฒนาอารมณ์จิตใจ ต้ องเป็ นกิจกรรมที่สงั คมยอมรับและมีความ
หลายหลาย ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม การแสดงออก และคุณภาพชีวิต
กิจกรรมการเมือง เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากความรู้สกึ รับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาที่มีตอ่ สังคม
และประเทศชาติ ซึง่ อาจมีทงในรู
ั ้ ปแบบของการสนับสนุน เช่น การสนับสนุนการเลือกตัง้ หรื อใน
รูปแบบของการประท้ วง เช่น การประท้ วงนโยบายหรื อการดาเนินงานของรัฐบาลที่นิสิตนักศึกษาไม่
เห็นด้ วย
จากความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา สรุปได้ ว่า
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยนิสิตนักศึกษาหรื อกิจกรรมที่สถาบันได้ สง่ เสริมให้
มีขึ ้นตามความสนใจของนิสิตนักศึกษา เป็ นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
โดยตรง จัดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นิสิตนักศึกษาได้ รับประสบการณ์ตา่ งๆ อันจะก่อผลต่อการ
พัฒนาตนเองทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมนิสิตนักศึกษาอาจแบ่งได้
เป็ นหลายประเภท ซึง่ การเข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภทนันขึ
้ ้นกับความสนใจและความสมัครใจของ
นิสิตนักศึกษาแต่ละคน ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละประเภทก็อาจแตกต่างกันไป

การจัดการดาเนินงานของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจหลัก
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิสยั ทัศน์ คือ เป็ นเสาหลัก
แห่งแผ่นดินด้ านการศึกษาทางธุรกิจ (The pillar of the kingdom in business education) มีภารกิจ
หลักในการเสนอการเรี ยนการสอนคุณภาพสูงต่อนิสิต รวมถึงเตรี ยมความพร้ อมให้ นิสิตในการเข้ าสูโ่ ลก
ธุรกิจแห่งนวัตกรรม และก้ าวสูค่ วามเป็ นผู้นาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะฯ เน้ นสร้ างสรรค์การ
วิจยั เชิงวิชาการในศาสตร์ ด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรี ยนการสอนและบริ การทางวิชาการ
คุณภาพสูงสาหรับทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสังคมไทย
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เอกลักษณ์ ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีการพัฒนาและสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมี
การพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ มีความเป็ นสากลเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชันน
้ าของโลก พัฒนา
นิสิต พัฒนาคณาจารย์และส่งเสริมให้ คณาจารย์สร้ างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานทางการศึกษาเพื่อวางรากฐานที่มนั่ คงสาหรับการเจริญก้ าวหน้ าต่อไป คณะฯ ได้ มี
การพัฒนาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึง่ เกิดขึ ้นจากความสามารถในการเล็งเห็นการณ์ไกลของท่าน
ศาสตราจารย์อปุ การคุณพระยาไชยยศสมบัติ ผู้ก่อตังคณะพาณิ
้
ชยศาสตร์ และการบัญชีและคณบดีคน
แรกของคณะฯ ซึง่ ได้ เริ่มเปิ ดแผนกวิชาการบัญชี การพาณิชยศาสตร์ เป็ นแผนกวิชาอิสระ เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2483 ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นหัวหน้ าแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชยศาสตร์ และ
คณะกรรมการวิชาการได้ พิจารณาจัดหลักสูตรให้ มีลกั ษณะอิสระแตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษร
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดให้ ผ้ ทู ี่จะศึกษาวิชาการบัญชีเรี ยนภาคทฤษฎี 4 ปี และภาคปฏิบตั ิ
1 ปี ต่อมาในปี 2487 ได้ ตดั ภาคปฏิบตั อิ อก คงเรี ยนแต่เฉพาะภาคทฤษฎีเป็ นเวลา 4 ปี ผู้สาเร็จ
การศึกษาจะได้ รับปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต ส่วนแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์ ได้ กาหนดหลักสูตรไว้ 4 ปี
ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้ รับปริ ญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดการดาเนินงานในส่วน
ของการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านกิจกรรม
นิสิต ดังต่อไปนี ้
ส่ วนงานที่มีหน้ าที่ให้ บริการด้ านการจัดการเรียนการสอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้ านของการบริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนซึง่ เป็ นหน่วยงาน
กลางของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีชื่อเรี ยกว่า งานทะเบียนนิสิต ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของงาน
ฝ่ ายวิชาการของคณะ มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงด้ านการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นผู้ให้ บริการและ
ประสานงานอานวยความสะดวกกับส่วนงานต่าง ๆ มีหน้ าที่สนับสนุน ส่งเสริมงานด้ านวิชาการ เป็ นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานในคณะฯ เช่น ภาควิชา/สาขาวิชา และหน่วยงานนอกคณะฯ คือ บัณฑิต
วิทยาลัย และสานักงานทะเบียนและประมวลผล ดังนันงานทะเบี
้
ยนมีผ้ ชู ว่ ยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
นายทะเบียนเป็ นผู้ดแู ล มีหน้ าที่รับผิดชอบมีหลัก 3 งานคือ งานทะเบียน งานอาจารย์ที่ปรึกษา และ
งานตารางสอนตารางสอบ ซึง่ ทาการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ของนิสิต อานวยความสะดวกด้ านวิชาการให้ แก่นิสิต อาจารย์ บุคคลทัว่ ไป นอกจากนี ้ ยังทาการติดต่อ
ประสานงานภายในคณะ เช่นภาควิชาต่างๆ เพื่อจัดทาแผนการศึกษา รายละเอียดของการสอนและ
ข้ อมูลต่าง ๆ การรับเข้ าศึกษา การจัดตารางสอนตารางสอบ จัดตารางการใช้ ห้องเรี ยน การจัด
อาจารย์ที่ปรึกษา การจัดทาระเบียนประวัติ การแนะแนวการเลือกสาขา และการสาเร็ จการศึกษา
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หน่วยทะเบียนเป็ นศูนย์รวมข้ อมูลทางวิชาการของนิสิตของคณะฯ รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา การ
ลงทะเบียน การเพิ่มจานวนนิสิตในบางรายวิชา การแก้ ไขวัน–เวลาสอน การย้ ายห้ องเรี ยน การจอง
ห้ องเรี ยนเพิ่ม ข้ อมูลอาจารย์ผ้ สู อน การจัดตารางสอน ตารางสอบ การจัดห้ องสอบ การแก้ ไขวันสอบ
การขอสอบเก็บตัว ดังนัน้ งานทะเบียนจึงมีความสาคัญสาหรับนิสิต อาจารย์ และบุคคลทัว่ ไปที่มาขอ
ใช้ บริการ โดยมีภาพเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี ้
งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีเป็ นหน่วยงานหนึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบงาน
บริการนิสิต โดยซึง่ เป็ นหน่วยงานกลางของคณะฯ มีหน้ าที่หลักเกี่ยวกับการให้ บริการประสานงาน
ระหว่างนิสิต อาจารย์ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะฯ มีขนตอนการด
ั้
าเนินงาน มี
กฎระเบียบ ข้ อบังคับสาหรับนิสิต ดังนี ้
1. การรับนิสิตเข้ าศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
เป็ นการปฏิบตั งิ านของงานทะเบียนโดยการนารายชื่อนิสิตที่สอบจากคณะกรรมการ
อุดมศึกษาประกาศ และแจ้ งให้ นิสิตที่สอบผ่านนาเอกสารหลักฐาน เช่น สาเนาทะเบียนบ้ าน สูติบตั ร
หรื อบัตรประชาชนมาแสดง และฝ่ ายทะเบียนแจกเอกสารที่ต้องกรอกรายละเอียด
2. แฟ้มประวัตนิ ิสิต
ฝ่ ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มีหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลของนิสิตแต่ละชันปี
้ ทัง้
เก่าและใหม่ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษา และข้ อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อจะได้ ติดต่อประสานงานกับนิสิตในกรณีเกิดปั ญหา ซึง่ ข้ อมูลต้ องมีการปรับ
ตลอดเวลาให้ ทนั สมัยเพื่อเป็ นประโยชน์ในการติดต่อ
3. การขอทาบัตรประจาตัวนิสิตฉบับใหม่
นิสิตทุกคนที่เป็ นนิสิตของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ต้ องมีบตั รประจาตัวเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาหรื อติดต่อ เช่น ในการลงทะเบียนหรื อในการสอบ เพื่อที่จะสามารถทราบว่า
นิสิตเป็ นนิสิตชันปี
้ ใด
4. หลักฐานการศึกษา
หลักฐานการศึกษาที่เป็ นเอกสารสาคัญที่นิสิตมีความจาเป็ นต้ องใช้ นิสิตสามารถติดต่อ
ขอรับบริการหรื อปรึกษาได้ โดยติดต่อผ่านงานทะเบียนคณะฯ หรื อสานักทะเบียนและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย เช่น ใบรับรองสาเร็จการศึกษา หนังสือรับรองการเป็ นนิสิต หรื อใบประมวลผลการศึกษา
(Transcript)
5. การขอยื่นคาร้ องต่าง ๆ ของนิสิต
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ในการขอยื่นคาร้ องต่าง ๆ ของนิสิต งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีทาหน้ าที่
ประสานงานระหว่างอาจารย์ ภาควิชา/สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย และสานักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อประโยชน์แก่นิสิต
6. การเข้ าสังกัดหรื อเปลี่ยนสังกัดการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี สอบเข้ าศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ สามารถเรี ยนไปจนจบ
การศึกษา แต่นิสิตบางคณะอาจทาเป็ นต้ องเลือกเข้ าสังกัด เมื่อจะขึ ้นชันปี
้ ที่ 2, 3 และ 4 เช่น คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี นิสิตต้ องยืนคาร้ องที่งานทะเบียนคณะซึง่ จะเป็ นผู้ดาเนินการต่อไป
7. การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิตที่ไปศึกษาต่างสถาบัน
งานทะเบียนคณะฯ มีหน้ าที่ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิตที่ไป
ศึกษาต่างสถาบัน เพื่อจะได้ ทาตามข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ขิ องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. การขอสาเร็จการศึกษา
งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีหน้ าที่ประสานงานการขอสาเร็จการศึกษา
โดยที่นิสิตต้ องตรวจดูข้อมูลของตนเองทางเว็บไซด์ http://www. reg.chula.ac.th เมื่อตรวจครบข้ อมูล
แล้ วจึงทาการยืนยันการขอสาเร็จการศึกษา หากมีแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ สามารถขอ
คาแนะนาจากงานทะเบียน หรื อติดต่อสานักทะเบียนและประมวลผล ก่อนที่คณะฯ จะประกาศรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา และถ้ ามีการประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ วจะขอแก้ ไขอีกไม่ได้
งานอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
งานอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นส่วนหนึง่ ของงานฝ่ ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ที่
มีหน้ าที่ให้ บริการแก่นิสิตในการประสานงานระหว่างอาจารย์ นิสิต และฝ่ ายทะเบียน โดยอาจารย์มี
หน้ าที่สอนและให้ ข้อมูลแก่ฝ่ายทะเบียนในด้ านวิชาการ เช่น รายวิชาต่าง ๆ และฝ่ ายทะเบียน มีหน้ าที่
ให้ ข้อมูลแก่นิสิต เป็ นผู้ประสานงานกับอาจารย์ และสานักทะเบียนมหาวิทยาลัย นิสิตเป็ นผู้ขอรับ
บริการจากฝ่ ายทะเบียนในด้ านต่าง ๆ และในกรณีที่มีปัญหา
งานตารางสอนตารางสอบ
ฝ่ ายทะเบียนคณะฯ เป็ นผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีและสานักทะเบียนและประมวลผล ประสานงานกับคณะกรรมการการสอบประจาปี
การศึกษาของคณะฯ ในการจัดทารายงาน และประกาศเกี่ยวกับการสอบ แจ้ งสานักทะเบียนและ
ประมวลผลเกี่ยวกับการเปิ ดสอน ปิ ดสอนรายวิชา หรื อการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขใด ๆ และสาเนาส่ง
ทะเบียนคณะฯ เพื่อประกาศให้ นิสิตทราบ
ขอบข่ายงานงานตารางสอนตารางสอบของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มีดงั นี ้
1. จัดทาตารางสอนตารางสอบของคณะฯในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
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2. ตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์แต่ละภาควิชาว่ามีวิชาใดบ้ างที่สอนเวลาซ้ อนกัน เพื่อ
แก้ ไขและแจ้ งผู้สอน
3. จัดทาแผนการลงทะเบียนเรี ยน (Pattern) ให้ นิสิตชันปี
้ ที่ 1 2 และ 3 ของหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต
4.จัดทาโปรแกรมการศึกษาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตและบริ หารธุรกิจบัณฑิต ในระดับปริญญา
ตรี เพื่อเป็ นแนวทางให้ นิสิตลงทะเบียนเรี ยน
5. รวบรวมเอกสารการลงทะเบียนแต่ละรายวิชาที่สง่ มาจากสานักทะเบียนและประมวลผล
ว่ามีนิสิตลงทะเบียนแต่ละรายวิชาจานวนเท่าใดในภาควิชา เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการเพิ่มจานวนนิสิต
6. ให้ คาปรึกษาและแนะนานิสิตที่มีปัญหาการลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี และนิสิตที่
ได้ รับทุนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
7. ประสานงานกับหน่วยงานนอกคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เช่น สานักทะเบียน
และประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันภาษา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลตารางสอน
ตารางสอบ
8. ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี กรณี
มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน วัน – เวลาสอน ห้ องเรี ยน วันสอบ
9. ตอบปั ญหาและชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับตารางสอนตารางสอบให้ กบั ภาควิชาต่างๆ ในคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทังผู
้ ้ ร่วมงานกรณีมีข้อสงสัย
10. ประชุมสัมมนา นิสิต งานตารางสอนตารางสอบ งานวิชาการ นิสิตโครงการกีฬาชาติ
นิสิตโครงการความสามารถทางวิชาการดีเด่น สัมมนาวิชาการศึกษาทัว่ ไปตามที่ได้ รับมอบหมาย
ส่ วนงานที่มีหน้ าที่ให้ บริการด้ านอาคารสถานที่ส่ ือและอุปกรณ์
สาหรับคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ฝ่ ายงานอาคารสถานที่ มีหน้ าที่สารวจ ดูแล
อาคารสถานที่ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ซึง่ มีรายการดังต่อไปนี ้
1. อาคารไชยยศสมบัติ 1 2 และ 3 เป็ นอาคารเรี ยน และบางห้ องเป็ นห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ เช่น ห้ อง 223 อาคารไชยยศสมบัติ 1 และห้ อง Management Cockpit
2. อาคารบัณฑิต กันตะบุตร หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าอาคาร 9 เป็ นศูนย์คอมพิวเตอร์ ชัน้ 1 2
และ 3
3. อาคารคอมพิวเตอร์ สาหรับการเรี ยน ณ ชัน้ 5 ห้ อง 509 และ 510 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
4. อาคารห้ องสมุด ณ ชัน้ 7-8 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
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5. อาคารที่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีใช้ ร่วมกับมหาวิทยาลัย คือ อาคารมหิตลาธิ
เบศร ใช้ เป็ นอาคารเรี ยน อาคารทากิจกรรม ระหว่างชัน้ 1-6 และชัน้ 7-14 ทางด้ านขวามือเป็ น
อาคารของคณะฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ชัน้ 7-8 เป็ นสานักงานภาควิชาสถิติ และใช้ เป็ นห้ องพักคณาจารย์
ชัน้ 9-10 เป็ นสานักงานภาควิชาการเงินและการธนาคาร ส่วนหนึง่ ใช้ เป็ นห้ องพัก
คณาจารย์
ชัน้ 11 เป็ นห้ องเรี ยน และห้ องปฏิบตั ิการทางการเงิน
ชัน้ 12 – 13 เป็ นห้ องเรี ยน
ชัน้ 14 เป็ นห้ อง Management Theatre เป็ นห้ องสาหรับสอนด้ านการบริหารจัดการถือ
เป็ นนวัตกรรมในการเรี ยนการสอนทางด้ านบริหารธุรกิจแห่งแรกที่ผสมผสานและบูรณาการระหว่าง
การเรี ยนการสอนทางด้ านบริหารธุรกิจ ด้ านศิลปะการแสดง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้ าน Audio
Visual เป็ นห้ องสาหรับการเรี ยนการสอนที่มีนวัตกรรมที่สาคัญคือ Courseware ที่สามารถกระตุ้นให้
นิสิตได้ มีกระบวนการในการคิด แสดงออก โต้ ตอบ และตัดสินใจผ่านการจาลองเหตุการณ์
สถานการณ์จริ ง ทาให้ นิสิตเกิดการเรี ยนรู้และจดจา ดังนัน้ อาคารสถานที่ของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จึงเป็ นแหล่งหาความรู้ของนิสิตและบุคคลทังภายในและภายนอก
้
งานโครงการเพื่อพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ประกอบด้ วย
1. งานโครงการพัฒนาอาคารเรี ยน
2. งานปรับปรุงห้ องพักอาจารย์ภาควิชาต่างๆ
3. งานปรับปรุงพื ้นที่ห้องเรี ยนและสานักงาน
4. งานปรับปรุงห้ องซ้ อมดนตรี
5. งานปรับปรุงห้ องศูนย์บม่ เพาะ
6. งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
7. งานปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
8. งานจัดการการจราจรภายในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
9. งานปรับปรุงห้ องน ้าและสุขภัณฑ์
10. งานให้ บริการดูแลความสะอาดของตัวอาคาร และความสะดวกสบาย เช่น ทางเดิน
ห้ องน ้าให้ มีความปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอ
ส่ วนงานที่มีหน้ าที่ให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิต
ฝ่ ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มีหน้ าที่ในการอานวยความสะดวกใน
ด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การจัดสรรงบประมาณ การให้ ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน
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ระหว่างกองกิจการนิสิตกับนิสิต นอกจากนี ้ยังมีหน้ าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานทางด้ านสาร
บรรณ การเงิน พัสดุ งบประมาณ บุคลากร ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลและสถิติ ตลอดจนการให้ บริ การและ
อานวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในกองกิจการนิสิต เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 3 ด้ านใหญ่ ๆ ได้ แก่
1. งานสวัสดิการนิสิต
คณะฯ มีทนุ การศึกษาทังในการช่
้
วยเหลือนิสิตทางด้ านการเงินให้ สามารถ ศึกษาได้ อย่างมี
ประสิทธิผลและเป็ นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ และการให้ รางวัลสาหรับนิสิตที่เรี ยนดี
และนิสิตที่ทาคุณประโยชน์หรื อสร้ างชื่อเสียงให้ กบั คณะฯ และมหาวิทยาลัย
2. งานพัฒนานิสิต
งานพัฒนานิสิต เป็ นอีกงานหนึง่ ในฝ่ ายกิจการนิสิตของคณะฯ ซึง่ มีความสาคัญที่มิได้ ยิ่ง
หย่อนไปกว่างานอื่นๆ วัตถุประสงค์ของงานพัฒนานิสิตที่สาคัญ คือ การพัฒนาให้ นิสิตของคณะฯ มี
ความพร้ อมด้ วยความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตใน
อนาคต งานพัฒนา นิสิตจึงรับผิดชอบการเสริมสร้ างความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนอกเหนือจาก
ความรู้ในห้ องเรี ยน ในรูปของกิจกรรมการสัมมนาพัฒนาจิต และพัฒนาศักยภาพการเป็ นผู้นา การ
อบรมเพื่อเตรี ยมตัวให้ นิสิตมีความพร้ อมในยุคของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ตลอดจนจัด
โครงการต่างๆ ที่จะเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรมให้ แก่นิสิต
3. งานกิจกรรมนิสิต
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรื อระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถสาเร็จลุลว่ งอย่างสมบูรณ์
แบบด้ วยการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนเท่านัน้ หากแต่ยงั ต้ องเสริมด้ วยองค์ประกอบและกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย การทากิจกรรมเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่สามารถเสริมความสมบูรณ์ของความเป็ นบัณฑิต
ภาคธุรกิจโดยทัว่ ไปต่างต้ องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทากิจกรรมระหว่างศึกษาในรัว้
มหาวิทยาลัยด้ วย เพราะพบว่าบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทากิจกรรม แม้ วา่ จะมีผลการเรี ยนไม่ดี
มากจะมีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จในงานอาชีพสูงมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่ให้ ความใส่ใจเฉพาะการ
เรี ยนหนังสือโดยขาดความสนใจในกิจกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มีการจัดกิจกรรมนิสิต
หลายประเภท ได้ แก่
1. กิจกรรมส่วนกลาง
เป็ นกิจกรรมที่ทาร่วมกันระหว่างนิสิตทังมหาวิ
้
ทยาลัย เช่นกิจกรรมจุฬาวิชาการ เป็ นการจัด
งานด้ านวิชาการของนิสิตเพื่อให้ นิสิตได้ สร้ างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึง่ จะนาความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาชีพของตนออกเผยแพร่สสู่ งั คมและส่วนรวม กิจกรรมส่วนกลางนี ้เป็ นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
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ให้ นกั เรี ยนระดับอุดมศึกษามาศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ที่ตนสนใจและชอบก่อนจะเข้ าศึกษา
ในระดับบัณฑิตต่อไป การจัดกิจกรรมจุฬาวิชาการจึงเป็ นการส่งเสริมให้ เป็ นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆจะจัดตามห้ องเรี ยนของแต่ละคณะฯ
2. กิจกรรมกีฬา
เป็ นกิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมฟุตบอลประเพณี และกิจกรรม
บาสเกตบอลประเพณี บัญชี จุฬา – ธรรมศาสตร์ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้เชื่อมความสัมพันธ์แก่นิสิตระหว่าง
มหาวิทยาลัย ส่วนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรมของคณะฯ จัดขึ ้นระหว่าง นิสิต คณาจารย์ ใน
หลายสาขาวิชา เช่นบัญชี การเงิน สถิติ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริ ษัทธุรกิจสอบ
บัญชีที่มีความสัมพันธ์ด้านการทางานของนิสิตซึง่ เป็ นองค์กรในสายวิชาชีพ
3. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นกิจกรรมสร้ างเสริมให้ นิสิตได้ มีสมาธิ รู้จกั บุญคุณของผู้มี
พระคุณ เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย์ ซึง่ กิจกรรมของคณะฯ เป็ นการจัดทาธรรมมะสากล คือการนา
ผู้นาศาสนาทุกศาสนามาเสวนาด้ านธรรมมะให้ นิสิตได้ เข้ าใจในศาสนาทุกศาสนา และแต่ละศาสนา
ต่างมีระเบียบ ประเพณี และความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึง่ นิสิตทุกคนหรื อนิสิตที่นบั ถือศาสนาใดก็ตามจะ
ได้ ปฏิบตั ิตนให้ ถกู ต้ องและเข้ าใจในศาสนาต่างๆ
4. กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ เป็ นกิจกรรมที่นิสิตคิดและจัดขึ ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วม การแสดงออก เพื่อให้ คณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และเป็ นการเสริมสร้ างประสบการณ์ใหม่เพื่อการ
ประกอบอาชีพ กิจกรมนันทนาการ คือ การให้ นิสิตได้ ร้ ูจกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ผ่อนคลาย
ความเครี ยด มีสขุ ภาพแข็งแรง สามารถปรับตัวเข้ ากับบุคคลอื่นได้ อย่างมีความสุข ทาประโยชน์เพื่อ
สังคม กิจกรรมนันทนาการของนิสิตจึงเป็ นกิจกรรมที่ทาร่วมกับนิสิตด้ วยกัน หรื อบุคคลภายนอก
เช่น กิจกรรมรับน้ อง กิจกรรมเชียร์ รวม กิจกรรมรัว้ สีชมพูประตูสีฟ้า กิจกรรมต่างๆ เป็ นกิจกรรมของ
นิสิตเพื่อสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็ นการแสดงออกด้ านกายภาพ และศักยภาพของนิสิต
5. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นกิจกรรมนิสิตที่แพร่หลายในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใน
ประเทศไทย ถึงแม้ ว่าจานวนชมรมจะมีไม่มากเท่ากิจกรรมกีฬา แต่กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายอาสาสมัครหรื อค่ายอาสาพัฒนา เป็ นกิจกรรมที่นิสิตให้ ความสนใจเข้ าร่วมเป็ น
จานวนมาก ซึง่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ได้ ให้ ความหมายของคาว่า “บาเพ็ญ” ไว้
ว่าเป็ นการทาให้ เต็มบริบรู ณ์ เพิ่มพูน ดังนัน้ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์จงึ หมายถึง “การที่ผ้ เู รี ยน
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ปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู้และการเพิ่มพูนประโยชน์” ซึง่ การเพิ่มพูนประโยชน์นนั ้ เป็ นการทาให้ ตนเอง
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ทาประโยชน์ให้ กบั ผู้อื่น หรื อการช่วยเหลือผู้อื่น
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของนิสิตมีหลายลักษณะ ซึง่ อาจเป็ นโครงการทาความสะอาด
ซ่อมแซม หรื อสร้ างสาธารณสมบัติ เป็ นต้ น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่นิสิตให้ ความสนใจและรู้จกั ดี
คือกิจกรรมค่ายอาสาสมัคร หรื อ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คาว่า “ค่ายอาสาสมัคร” หมายถึงการสมัคร
ใจออกค่ายเพื่อไปช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อฝึ กผู้นา ซึง่ เป็ นความหมายดังเดิ
้ ม ส่วนคาว่า “ค่ายอาสา
พัฒนา” นันได้
้ เริ่มใช้ กนั ภายหลัง
นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จากองค์กรภายนอกซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
นิสิตได้ เรี ยนรู้ถึงประสบการณ์ในด้ านต่างๆ เช่น การแข่งขันเกมทางด้ านธุรกิจ การเข้ ารับฝึ ก
ประสบการณ์การเรี ยนรู้และปฏิบตั งิ านจริงในด้ านสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็ นต้ น กิจกรรมหรื อโครงการ
เหล่านี ้มีจดุ มุง่ หมายในการฝึ กฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตและสร้ างชื่อเสียงให้ แก่
คณะฯ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จัย เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี ต่อ การให้ บ ริ ก ารของคณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ และการบัญ ชี ผู้วิจัย ดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ ระเบียบวิจัยเชิ ง ส ารวจ (Survey
study) และดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้ การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้ าง
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย การเก็ บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 - 4 ของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน
รวม 2,390 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ ได้ แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 - 4 ปี การศึกษา 2554
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจานวน 600 คน ที่ได้ มาโดยการกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ตามตารางสาเร็จรูปของศิริชยั กาญจนวาสี; ทวีวฒ
ั น์ ปิ ตยานนท์; และดิเรก ศรี สโุ ข. (2537 : 105) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 % (α =.05) จากนันใช้
้ วิธีการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling)
โดยใช้ เพศ ชันปี
้ และหลักสูตรที่ศกึ ษา ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 จานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ ชันปี
้ และหลักสูตรที่ศกึ ษา
หลักสูตร
ชันปี
้
หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
รวม(คน)
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
รวม(คน)
หลักสูตรสถิติ
ศาสตรบัณฑิต
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
รวม(คน)
รวมทังสิ
้ ้น (คน)

ประชากร

กลุม่ ตัวอย่าง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

57
67
42
56
222
ชาย

179
186
217
196
778
หญิง

236
253
259
252
1,000
รวม

14
17
11
14
56
ชาย

45
47
54
49
195
หญิง

59
62
65
63
251
รวม

60
83
54
60
257
ชาย

190
166
201
184
741
หญิง

250
249
255
244
998
รวม

15
21
13
15
64
ชาย

48
42
50
46
186
หญิง

63
63
64
61
250
รวม

23
27
26
23
99
578

68
74
76
75
293
1812

98
101
102
91
392
2390

6
7
6
6
25
145

17
19
19
19
74
455

23
26
25
25
99
600
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การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลถูกจัดทาขึ ้นตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร ตารา วารสาร ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริการการศึกษา
รวมทังศึ
้ กษาการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากคูม่ ือ
การปฏิบตั งิ านทะเบียน และงานตารางสอนตารางสอบคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จากการ
สอบถามนิสิตที่มาใช้ บริ การเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ให้ บริการนิสิตจาก
หน่วยงานของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และหาข้ อมูลตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวของไลเคิร์ท
(Likert’s scales) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 98, 107-108) เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
3. ศึกษาแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของเพ็ญศรี มณีคา (2538 : 95-103)
วันทนา ทับทิม (2544 : 45-51) เสาวลักษณ์ อภิวาท (2541 : 109-116) และไพฑูรย์ กันสิงห์ (2544 :
79-84)
4. สร้ างข้ อคาถาม ให้ ครอบคลุมสาระของการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้ บริ การการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชีในด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอน 20 ข้ อ ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและ
อุปกรณ์ 20 ข้ อ และด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิต 20 ข้ อ รวมทังหมด
้
60 ข้ อ
5. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื ้อหา(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขตามที่คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แนะนาแก้ ไข
แล้ วนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื ้อหาและการ
ใช้ ภาษาที่เหมาะสม
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบของของคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจานวน 30 คน
เพื่อหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination power) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
แบบสอบถามทังฉบั
้ บมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
8. นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อโดยใช้ การหา 27 % ของกลุม่ สูง
และ 27% ของกลุม่ ต่า แล้ วเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของข้ อคาถาม โดยใช้ การทดสอบที (t - test) จากนัน้
คัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ t ตังแต่
้ 1.761 ขึ ้นไป มาเป็ นข้ อคาถามในแบบสอบถาม (Edward. 1987 :
152) เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป จากการทดสอบค่า t พบว่ามีคาถามที่ได้ คา่ t ต่ากว่า
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1.761 ดังนี ้ด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอน 1 ข้ อได้ แก่ข้อที่ 13 ได้ คา่ t = 1.616 และ
คาถามด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่ 5 ข้ อได้ แก่ข้อ 13, 15, 16, 17 และ 18 ได้ คา่ t = 1.594,
1.158, 1.111, 1.111 และ 1.330 ผู้วิจยั จึงได้ มีการตรวจสอบและมีการแก้ ไขกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทา
ให้ แบบสอบถามมีจานวนคาถาม 20 ข้ อในแต่ละด้ าน

ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่
สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต นอกจากนันตอนท้
้
ายของแบบสอบถามแต่ละ
ด้ านเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชีและข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานด้ านบริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โดย
ผู้วิจยั กาหนดค่าน ้าหนักคะแนนระดับความคิดเห็น ไว้ ดงั นี ้
คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับน้ อย
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับน้ อยที่สดุ
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม ผู้วิจยั กาหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้ บริ การ
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้ บริ การ
มีความเหมาะสมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้ บริ การ
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้ บริ การ
มีความเหมาะสมในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้ บริ การ
มีความเหมาะสมในระดับน้ อยที่สดุ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการจัดกระทาข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดาเนินการโดย
1. ผู้วิจยั ขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ขออนุญาตจากคณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากนิสิต
2. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ได้ สร้ างขึ ้นและปรับปรุงแล้ วไปขอความร่วมมือกับนิสิตชันปี
้ ที่ 1 –
4 ปี การศึกษา 2554 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ชี ้แจงรายละเอียดแบบสอบถามและเก็บข้ อมูลจากนิสิตและ
รับคืนด้ วยตนเอง
3. นาแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และวิเคราะห์
โดยใช้ วิธีการทางสถิติด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ
2. ตามความมุง่ หมายข้ อ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริการการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ด้ านการให้ บริการการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรม
นิสิตโดยรวมและในแต่ละด้ าน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
3. ตามความมุง่ หมายข้ อ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ตอ่
การให้ บริการการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โดยรวมและในแต่ละด้ านจาแนกตาม
เพศ โดยการทดสอบที (t-test) (Ferguson. 1981 : 178) และจาแนกตาม ชันปี
้ หลักสูตรที่ศกึ ษา โดย
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็ นรายคู่ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตพิ ื ้นฐาน
1.1 ค่าความถี่
1.2 ค่าร้ อยละ
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1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติที่ใช้ ในการหาค่าคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 หาค่าอานาจจาแนกแบบสอบถามเป็ นรายข้ อโดยใช้ การทดสอบที (t-test)
(Ferguson. 1981 : 178)
2.2 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ สมั ประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach. 1984 : 161)
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ โดยสถิตทิ ดสอบ
ที (t-test)
3.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี ต่อการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เพื่อให้ การสื่อความหมาย
ตรงกัน ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังนี ้

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n

แทน
แทน
SD แทน
t
แทน
F แทน
df แทน
SS แทน
MS แทน
P แทน
*
แทน

จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t – distribution
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F – distribution
ระดับชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (Degrees of Freedom)
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean Squares)
ความน่าจะเป็ นที่สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบจะตกอยูใ่ นช่วงปฏิเสธสมมติฐาน
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอผล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่ศกึ ษาโดย
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ
ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต่อการให้ บริ การของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 3 ด้ าน คือ ด้ านการให้ บริ การการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริ การกิจกรรม
นิสิต โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การให้ บริ การ
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้ การ
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ทดสอบที ส่วนตัวแปรชันปี
้ และหลักสูตรใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ งึ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธีของเชฟเฟ่

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จานวนและค่าร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรที่ศึกษา

จานวน(คน)
n = 600

ร้ อยละ

เพศชาย
เพศหญิง
รวม

145
455
600

24.2
75.8
100.0

ชันปี
้ ที่
ชันปี
้ ที่
ชันปี
้ ที่
ชันปี
้ ที่

1
2
3
4
รวม

145
153
151
151
600

24.1
25.5
25.2
25.2
100.0

3.หลักสูตร
บัญชี
บริ หารธุรกิจ
สถิติ
รวม

251
250
99
600

41.8
41.7
16.5
100.0

1.เพศ

2.ชันปี
้

จากตาราง 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจยั นีส้ ่วนใหญ่เป็ นนิสิตเพศหญิง จานวน 455
คน(ร้ อยละ 75.8) เป็ นนิสิตชัน้ ปี ที่ 2 จานวน 153 คน (ร้ อย 25.5) และเป็ นนิสิตหลักสูตรบัญชี
จานวน 251 คน(ร้ อยละ 41.8)
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ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนิ สิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การให้ บริ การของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ใน 3 ด้ าน คือ ด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอน ด้ าน
การให้ บริ การอาคารสถานที่ สื่ อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริ การกิ จ กรรมนิสิต โดยการหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ดังแสดงใน
ตาราง 3 – 6
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญา
ตรี ตอ่ การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โดยรวมและในแต่ละด้ าน

การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
ด้ านการให้ บริการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์
ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
รวม

3.45
3.62
3.56
3.54

นิสิต (n = 600)
SD
ระดับความ
เหมาะสม
0.57
ปานกลาง
0.50
มาก
0.56
มาก
0.49
มาก

จากตาราง 3 นิสิตเห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ( = 3.54, SD = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นิสิตมี
ความเห็นต่อการให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ในขณะที่ด้านการให้ บริการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี ต่อการให้ บริ การ ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ด้ านการให้ บริ การการจัดการ
เรี ยนการสอน เป็ นรายข้ อ

3.97

นิสิต (n = 600)
SD
ระดับความ
เหมาะสม
0.71
มาก

3.51

0.82

มาก

3.27

0.84

ปานกลาง

3.71

0.75

มาก

3.41

0.82

ปานกลาง

3.22

0.93

ปานกลาง

3.39

0.87

ปานกลาง

3.43

0.89

ปานกลาง

3.43

0.93

ปานกลาง

ด้ านการให้ บริการการจัดการเรียนการสอน
1. ที่ตงของหน่
ั้
วยงานทะเบียนคณะฯ สะดวกต่อการ
ให้ บริการ
2. ช่วงเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของหน่วยงานทะเบียน
คณะฯ มีความเหมาะสม
3. ขันตอนในการให้
้
บริการไม่ย่งุ ยากซับซ้ อนและมี
ความคล่องตัว
4. ขันตอนและวิ
้
ธีการให้ บริ การมีความเป็ นธรรม (เรี ยง
ตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ระยะเวลาในการให้ บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้ องการของผู้รับบริ การ
6. มีการติดป้ายประกาศแสดงขันตอนการติ
้
ดต่องาน
ต่างๆ อย่างชัดเจน
7. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ เช่น
ตารางเรี ยน ปฏิทินการศึกษา การเปิ ดปิ ดรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงห้ องเรี ยน ตารางสอน การ
เปลี่ยนแปลงตารางสอบเป็ นต้ น ไว้ ที่ป้ายประกาศ
อย่างชัดเจน
8. การประกาศข้ อมูลรายวิชาที่จะเปิ ดสอนและตาราง
เรี ยนของภาคการศึกษาใหม่ มีความรวดเร็วและทัน
ตามกาหนดการลงทะเบียนเรี ยน
9. นิสิตได้ รับความสะดวกในการสอบถามและ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
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ตาราง 4 (ต่อ)

3.50

นิสิต (n = 600)
SD
ระดับความ
เหมาะสม
1.01
มาก

3.37
3.30

0.98
0.95

ปานกลาง
ปานกลาง

3.57

0.88

มาก

3.43

0.81

ปานกลาง

3.33

0.91

ปานกลาง

3.77

0.83

มาก

3.32
3.20
3.54

0.96
0.97
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.28

0.93

ปานกลาง

3.45

0.57

ปานกลาง

ด้ านการให้ บริการการจัดการเรียนการสอน
10. เทคโนโลยีที่ใช้ ในการลงทะเบียนเรี ยนมีความ
ทันสมัย
11. มีการกาหนดห้ องเรี ยนที่เหมาะสมกับจานวนนิสิต
12. มีการจัดทาตารางการใช้ ห้องเรี ยนติดไว้ หน้ า
ห้ องเรี ยนอย่างชัดเจนทุกห้ อง
13. การกาหนดห้ องสอบมีความเหมาะสมกับรายวิชาที่
สอบและจานวนนิสิต
14. เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ในสายงานทะเบียนในการให้
ข้ อมูลและสามารถอธิบาย ชี ้แจง และแนะนา
ขันตอนในการให้
้
บริการอย่างชัดเจน
15. เจ้ าหน้ าที่มีความสามารถพร้ อมจะให้ บริการ เช่น
การตอบคาถาม ชี ้แจงข้ อสงสัย ให้ คาแนะนา ช่วย
แก้ ปัญหาได้
16. เจ้ าหน้ าที่แต่งกายเหมาะสมกับสถานที่และมี
บุคลิกลักษณะและท่าทางที่พร้ อมต่อการเป็ นผู้
ให้ บริการ
17. เจ้ าหน้ าที่มีความสุภาพ กิริยามารยาทดี
18. เจ้ าหน้ าที่มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีในการให้ บริการ
19. เจ้ าหน้ าที่ด้านการจัดการเรี ยนการสอนให้ บริการต่อ
ผู้รับบริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
20. เจ้ าหน้ าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรื อร้ นในงานที่
รับผิดชอบ
รวม
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จากตาราง 4 นิสิตเห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ด้ านการ
ให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับปานกลางมาก ( = 3.45, SD =
0.57)
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อ ที่ มี ค วามเหมาะสมในระดับ มาก ได้ แ ก่ ข้ อ
1,2,4,10,13,16 และ 19 ส่วนข้ ออื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี ต่อ การให้ บ ริ การของคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญชี ด้ านการให้ บ ริ การอาคาร
สถานที่สื่อและอุปกรณ์ เป็ นรายข้ อ

3.63

นิสิต (n = 600)
SD
ระดับความ
เหมาะสม
0.75
มาก

3.53

0.76

มาก

3.33

0.81

ปานกลาง

3.40

0.79

ปานกลาง

3.62

0.76

มาก

3.52

0.77

มาก

3.92
3.95

0.76
0.75

มาก
มาก

3.62

0.89

มาก

ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่ส่ ือและอุปกรณ์
1. ที่ตงของหน่
ั้
วยงานอาคารสถานที่สามารถติดต่อ
ให้ บริการได้ อย่างสะดวก
2. ช่วงเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของหน่วยงานอาคาร
สถานที่มีความเหมาะสม
3. มีการติดป้ายประกาศแสดงขันตอนการติ
้
ดต่องาน
ต่างๆ อย่างชัดเจน
4. ขันตอนในการให้
้
บริการไม่ย่งุ ยากซับซ้ อนและมี
ความคล่องตัว
5. ขันตอนและวิ
้
ธีการให้ บริ การมีความเป็ นธรรม (เรี ยง
ตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
6. ระยะเวลาในการให้ บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้ องการของผู้รับบริ การ
7. สภาพห้ องเรี ยนอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
8. สภาพแวดล้ อมของอาคาร มีความสะอาดเรี ยบร้ อย
และเป็ นระเบียบพร้ อมในการให้ บริการ
9. ห้ องน ้า มีความสะอาดเรี ยบร้ อย และมีสิ่งอานวย
ความสะดวกพร้ อมในการให้ บริการ
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ตาราง 5 (ต่อ)

ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่ส่ ือและอุปกรณ์
10. ร้ านอาหาร นิสิตได้ รับความสะดวกในการบริการของร้ านอาหาร
11. การจัดระเบียบการจอดรถและที่จอดรถภายในคณะฯ มีความ
เพียงพอต่อการให้ บริการ
12. ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความ
เหมาะสม
13. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการให้ บริ การระบบเครื อข่าย (IT network) ที่
รวดเร็ว
14. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาในการเปิ ดให้ บริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสม
15. ห้ องปฏิบตั กิ ารทางการเงินมีการให้ บริการด้ านข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การประยุกต์ทฤษฎีการเงินกับสถานการณ์จริ ง
16. ห้ องปฏิบตั กิ ารทางการเงินมีการให้ บริการข้ อมูลทางด้ านการเงิน
และข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์ทวั่ โลกจากแหล่งข่าวชันน
้ า
17. ห้ องปฏิบตั กิ ารทางการเงินมีการให้ บริการโปรแกรมวิเคราะห์
ทางการเงินที่ทนั สมัย
18. ห้ องปฏิบตั กิ ารทางการเงินเปิ ดช่วงเวลาในการให้ บริการมีความ
เหมาะสมช่วงเวลาเปิ ดให้ บริ การของห้ องปฏิบตั กิ ารทางการเงิน
มีความเหมาะสม
19. ห้ องสมุดมีหนังสือ ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัย
และตรงตามความต้ องการ
20. นิสิตได้ รับความสะดวกในการยืม-คืน อุปกรณ์การเรี ยนจาก
ห้ องสมุด
รวม

นิสิต (n = 600)
SD
ระดับ
ความ
เหมาะสม
3.34 0.86 ปานกลาง
2.99 0.97 ปานกลาง
3.37 0.89 ปานกลาง
3.77 0.87

มาก

3.86 0.83

มาก

3.78 0.77

มาก

3.79 0.79

มาก

3.82 0.76

มาก

3.63 0.74

มาก

3.74 0.77

มาก

3.82 0.77

มาก

3.62 0.50

มาก
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จากตาราง 5 นิสิตเห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ด้ านการ
ให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 3.62, SD =
0.50) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อ 3, 4, 10, 11,
และ 12 ส่วนในข้ ออื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิต
เป็ นรายข้ อ
นิสิต (n = 600)
SD
ระดับ

ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
1. ที่ตงของหน่
ั้
วยงานกิจการนิสิตสามารถติดต่อให้ บริการได้
อย่างสะดวก
2. ช่วงเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของหน่วยงานกิจการนิสิตมี
ความเหมาะสม
3. งานกิจกรรมนิสิตมีการวางแผนงานกิจกรรมในแต่ละปี เพื่อ
ความเหมาะสม
4. กิจกรรมนิสิตแต่ละกิจกรรมจัดระยะเวลาให้ เหมาะสม
5. กิจกรรมนิสิตมีนิสิต อาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ ว และสามารถแก้ ไขปั ญหา
6. การประชาสัมพันธ์ใช้ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
โสตฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรื อจัดทาป้าย
ประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสม
7. มีการติดป้ายประกาศแสดงขันตอนการติ
้
ดต่องานต่างๆใน
หน่วยงานกิจการนิสิตอย่างชัดเจน
8. ขันตอนของหน่
้
วยงานกิจการนิสิตมีการให้ บริ การไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้ อนและมีความคล่องตัว
9. ขันตอนและวิ
้
ธีการให้ บริ การมีความเป็ นธรรม (เรี ยง
ตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)

3.61

0.75

มาก

3.61

0.76

มาก

3.63

0.74

มาก

3.61
3.55

0.76
0.75

มาก
มาก

3.53

0.81

มาก

3.44

0.81

ปานกลาง

3.48

0.76

ปานกลาง

3.59

0.80

มาก
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ตาราง 6 (ต่อ)
นิสิต (n = 600)
SD
ระดับ

ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
10. การให้ บริการของหน่วยงานกิจการนิสิตเป็ นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็ว
11. ระยะเวลาในการให้ บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้ องการของผู้รับบริ การ
12. กิจกรรมนิสิตที่หน่วยงานกิจการนิสิตจัดขึ ้นส่งเสริมให้ เกิด
การเรี ยนรู้และพัฒนานิสิต
13. อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมครบครัน และสะดวก
ต่อการจัดกิจกรรม
14. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
15. มีการอธิบายชี ้แจงขันตอนในการเบิ
้
กจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการทา
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
16. เจ้ าหน้ าที่มีความสุภาพ กิริยามารยาทเหมาะสม และมี
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดีในการให้ บริการ
17. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการสามารถอธิบาย ชี ้แจง และแนะนา
ขันตอนในการให้
้
บริการอย่างชัดเจน
18. เจ้ าหน้ าที่มีวิธีการ หรื ออธิบายขันตอนการประสานงานกั
้
บ
หน่วยงานภายนอก และสามารถติดต่อได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
19. เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ
20. เจ้ าหน้ าที่มีความเอาใจใส่ในงานที่ปฏิบตั ิ และกระตือรื อร้ น
มีความพร้ อมในการให้ บริการ
รวม

3.51

0.70

มาก

3.55

0.72

มาก

3.66

0.78

มาก

3.54

0.77

มาก

3.55
3.49

1.55
0.78

มาก
ปานกลาง

3.56

0.86

มาก

3.58

0.82

มาก

3.53

0.82

มาก

3.61

0.84

มาก

3.60

0.79

มาก

3.56

0.56

มาก
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จากตาราง 6 นิสิตเห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ แ ละการบัญชี ด้ านการ
ให้ บริ การกิจกรรมนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 3.56, SD = 0.56) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อ 7,8, และ 15 ส่วนข้ ออื่นๆ มี
ความเหมาะสมในระดับมาก

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนกตามเพศ

การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์
ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
รวม

3.48
3.64
3.61
3.57

เพศชาย
(n = 145)
SD
ระดับ
0.56
ปานกลาง
0.46
มาก
0.55
มาก
0.48

3.44
3.62
3.55
3.53

เพศหญิง
(n = 445)
SD
ระดับ
0.57 ปานกลาง
0.51
มาก
0.57
มาก
0.50

จากตาราง 7 นิสิตชายและหญิงเห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า นิสิตชายและหญิงเห็นว่าด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์และด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนกตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา
การให้ บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ชันปี
้ ที่ 1
(n = 145)
SD
ระดับ
3.60 0.54
มาก

ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
(n = 153)
(n = 151)
(n = 151)
SD
ระดับ
SD
ระดับ
SD
ระดับ
3.48 0.56 ปานกลาง 3.35 0.49 ปานกลาง 3.36 0.64 ปานกลาง
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ด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการ
สอน
ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและ 3.66 0.51
มาก
3.62 0.49
มาก
3.62 0.44
มาก
3.59 0.55
มาก
อุปกรณ์
ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
3.67 0.53
มาก
3.61 0.53
มาก
3.47 0.52 ปานกลาง 3.50 0.64
มาก
รวม
3.64 0.49
มาก
3.57 0.48
มาก
3.48 0.41 ปานกลาง 3.48 0.56 ปานกลาง
จากตาราง 8 นิสิตชันปี
้ ที่ 1 และชันปี
้ ที่ 2 เห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่านิสิตชันปี
้ ที่ 1 เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้ าน และนิสิตชันปี
้ ที่ 2 เห็นว่าด้ านการให้ บริ การ
อาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตมีความเหมาะสมระดับมาก ส่วนด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง นิสิตชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 เห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่านิสิตชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 เห็นว่าในด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปาน
กลางและด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อ และอุปกรณ์มีความเหมาะสมในระดับมาก สาหรับด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตนันนิ
้ สิตในชันปี
้ ที่ 3 เห็นว่ามี
ความเหมาะสมในดับปานกลาง ในขณะที่นิสิตในชันปี
้ ที่ 4 มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนกตามหลักสูตร
การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ด้ านการให้ บริการการจัดเรี ยนการสอน
ด้ านการให้ บริการด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์
ด้ านการให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิต
รวม

3.55
3.68
3.62
3.61

บัญชี
(n = 251)
SD
0.55
0.51
0.57
0.49

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.32
3.58
3.52
3.47

บริหารธุรกิจ
(n = 250)
SD
ระดับ
0.58 ปานกลาง
0.49
มาก
0.56
มาก
0.49 ปานกลาง

3.51
3.57
3.53
3.54

สถิติ
(n = 99)
SD
0.54
0.48
0.54
0.48

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 9 นิสิตหลักสูตรบัญชีและหลักสูตรสถิติเห็นว่าการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนนิสิตหลักสูตรบริ หารธุรกิจเห็นว่าการให้ บริ การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า นิสิตหลักสูตร
บัญชีและสถิตเิ ห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้ าน นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อ
และอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต ส่วนด้ านการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนเห็นว่ามีความเหมาะสมในดับปานกลาง
77
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ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต่อการให้ บริ การ
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนก
ตามตัวแปรเพศ โดยใช้ การทดสอบที ส่วนตัวแปรชันปี
้ และหลักสูตร ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคูโ่ ดยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 10 - 17
ตาราง 10 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต่อการให้ บริ การของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนก
ตามเพศ

การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ด้ านการให้ บริการการจัดเรี ยนการสอน
ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและ
อุปกรณ์
ด้ านการให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิต
รวม

เพศชาย
(n = 145)
SD
3.48 0.56
3.64 0.46

เพศหญิง
(n = 455)
SD
3.43 0.57
3.62 0.51

t

p

0.87
0.42

0.387
0.677

3.61
3.57

3.55
3.53

1.12
0.89

0.265
0.374

0.73
0.48

0.57
0.50

จากตาราง 10 นิ สิ ต ชายและหญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บริ การของ คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ านไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 11 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิ สิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต่อการให้ บริ การของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนก
ตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา
ความคิดเห็นต่ อการให้ บริการ แหล่งความ
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ แปรปรวน
บัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ด้ านการให้ บริการการจัดเรี ยนการ ระหว่างกลุม่
สอน
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการให้ บริการด้ านอาคาร
ระหว่างกลุม่
สถานที่สื่อและอุปกรณ์
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิต ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
รวมทุกด้ าน
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

3
594
597
3
595
598
3
596
599
3
595
599

6.107
189.135
195.242
.388
148.458
148.846
4.049
185.703
189.752
2.728
142.792
145.520

MS

F

p

2.036 6.414
.317

.001

.129
.249

.520

.669

1.350 4.332
.312

.005

.909
.240

.010

3.795

จากตาราง 11 นิ สิ ตที่ ศึกษาในชัน้ ปี ต่า งกัน มี ค วามคิด เห็ น ต่อ การให้ บ ริ การของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การด้ านการจัด
เรี ยนการสอน และด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตแตกต่างกันที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นด้ านการให้ บริ การ
อาคารสถานที่ สื่ อและอุปกรณ์ ที่นิสิต มี ความคิดเห็น ไม่แตกต่า งกัน เมื่ อ พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง
12- 14

80

ตาราง 12 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิ สิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต่อการ
ให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้ านการให้ บริ การการ
จัดการเรี ยนการสอน จาแนกตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา เป็ นรายคู่
ชัน้ ปี
การศึกษา
1
2
3
4

1
3.60

2
3.48

3.60
3.48
3.35
3.36

3
3.35
*

4
3.36
*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 12 นิสิตในชันปี
้ ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การด้ านการจัดการเรี ยนการ
สอนของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แตกต่างจากนิสิตในชันปี
้ ที่ 3
และนิสิตในชันปี
้ ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การ
ให้ บริ การของคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ด้ านการให้ บริ การ
กิจกรรมนิสิตจาแนกตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา เป็ นรายคู่
ชัน้ ปี
การศึกษา
1
2
3
4

1
3.67

2
3.61

3.67
3.61
3.47
3.50
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3
3.47
*

4
3.50
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จากตาราง 13 นิสิตในชัน้ ปี ที่ 1 มี ความคิดเห็นต่อ การให้ บริ การด้ านกิ จกรรมของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แตกต่างจากนิสิตชันปี
้ ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิ สิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตอ่ การ
ให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม จาแนกตาม
ชันปี
้ ที่ศกึ ษา เป็ นรายคู่
ชัน้ ปี
การศึกษา
1
2
3
4

1
3.64

2
3.57

3.64
3.57
3.48
3.48

3
3.48
*

4
3.48
*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 14 นิสิตชันปี
้ ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างจากนิสิตชันปี
้ ที่ 3 และนิสิตในชันปี
้ ที่ 4 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 15 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิ สิตหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต่อการให้ บริ การของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนก
ตามหลักสูตร
ความคิดเห็นต่ อการให้ บริการ แหล่งความ
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และ
แปรปรวน
การบัญชี
ด้ านการให้ บริการการเรี ยนการสอน ระหว่างกลุม่
จัดการเรี ยนการสอน
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อ ระหว่างกลุม่
และอุปกรณ์
ภายในกลุม่
รวม
ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
รวมทุกด้ าน
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

2
597
599
2
597
599
2
597
599
2
597
599

6.738
188.504
195.242
1.473
147.374
148.847
1.359
188.393
189.752
2.446
143.073
145.519

MS

F

p

3.393 10.669 .001
.317
.771
.247

2.983

.051

.680
.316

2.154

.117

1.223 5.103
.240

.006

จากตาราง 15 นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ที่ศกึ ษา
ในหลัก สู ต รต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บริ ก ารของคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่านิสิตมีความเห็นต่อการให้ บริการด้ านจัดการเรี ยนการสอนแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 ส่วนด้ านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 16 - 17
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ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การ
ให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้ านการให้ บริการการ
จัดการเรี ยนการสอน จาแนกตามหลักสูตร เป็ นรายคู่
บัญชี
3.55

หลักสูตร
บัญชี
บริหารธุรกิจ
สถิติ

3.55
3.32
3.51

บริหารธุรกิจ
3.32
*

สถิติ
3.51
*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 16 นิสิตหลักสูตรบัญชีกบั หลักสูตรบริ หารธุรกิจ และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
กับหลักสูตรสถิติ มีความคิดเห็นต่อการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การ
ให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม จาแนกตาม
หลักสูตร เป็ นรายคู่
บัญชี
3.61

หลักสูตร
บัญชี
บริหารธุรกิจ
สถิติ

3.61
3.47
3.54

บริหารธุรกิจ
3.47
*

สถิติ
3.54

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 นิสิตหลักสูตรบัญชีกบั หลักสูตรบริ หารธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อการให้
บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างจากนิสิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน 3 ด้ าน คือ ด้ านการให้ บริการ
การจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ ด้ านให้ บริ การกิจกรรมนิสิต
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอ่ การให้ บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ในด้ านการให้ บริการการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริการ
อาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต จาแนกตามเพศ ชันปี
้ และ
หลักสูตรที่ศกึ ษา

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ชันปี
้ ที่ 1 –
4 ปี การศึกษา 2554 จาก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต รวมทังสิ
้ ้น 600 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ่ การให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 3 ด้ าน ด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่สื่อ
และอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต จานวน 60 ข้ อ แบบสอบถามทังฉบั
้ บมีคา่ ความ
เชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.95

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และการหาค่า
ร้ อยละ
2. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ่ การให้ บริ การการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการให้ บริการจัดการเรี ยนการสอน ด้ าน
การให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิตในแต่ละด้ าน วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ่ การให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชีโดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนกตามเพศ โดยวิธีการทดสอบที ส่วนชันปี
้ ที่ศกึ ษาและ
หลักสูตรที่ศกึ ษาใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตจิ งึ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธีของเซฟเฟ่

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1.
นิสิตมีความคิดเห็นว่า การให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
นิสิตมีความคิดเห็นต่อด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอนว่ามีความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง ส่วนด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตมีความ
เหมาะสมในระดับมาก
2.

นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ

บัญชีโดยรวมและแต่ละด้ านไม่แตกต่างกัน
นิสิตที่ศกึ ษาในชันปี
้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน โดยที่นิสิตชันปี
้ ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีโดยรวมแตกต่างจากนิสิตชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่านิสิตชันปี
้ ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการให้ บริการด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนแตกต่างจากนิสิตชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 และนิสิตชันปี
้ ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อ
ด้ านการให้ บริการด้ านกิจกรรมนิสิตแตกต่างจากนิสิตชันปี
้ ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้ านการให้ บริการด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ ไม่พบความแตกต่าง
4.
นิสิตที่ศกึ ษาในหลักสูตรต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยที่นิสิตหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมแตกต่างจากนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่านิสิตที่ศกึ ษาในหลักสูตรต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่นิสิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การด้ านการจัดการเรี ยนการสอนแตกต่างจาก
3.
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นิสิตหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตและนิสิตหลักสูตรสถิตศิ าสตรบัณฑิต ส่วนการให้ บริการด้ านอาคารสถานที่
สื่อและอุปกรณ์และด้ านกิจกรรมนิสิตไม่พบความแตกต่าง

การอภิปรายผล
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้ บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โดยรวมและในแต่ละด้ าน ผู้วิจยั แยกอภิปรายผล ดังนี ้
1. จากผลการวิจยั พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้ บริ การของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก อาจ
เป็ นเพราะว่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดให้ มีการ
ให้ บริการด้ านต่างๆ อย่างครบถ้ วน เพื่ออานวยความสะดวกและเอื ้อต่อการเรี ยนการสอนมากที่สดุ ใน
ฐานะที่เป็ นหน่วยงานสถานศึกษาที่รับผิดชอบด้ านการสนับสนุนให้ การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการให้ บริ การแก่นิสิตอาจารย์ และบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้ บริ การของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีอย่างทัว่ ถึง คานึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจที่นิสิตจะได้ รับในด้ าน
การให้ บริการมากที่สดุ ดังที่สมิต สัชณุกร (2542: 173-179) ได้ กล่าวไว้ วา่ การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
และสามารถสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้รับบริการควรประกอบด้ วย 1. การให้ บริการตรงตามความ
ต้ องการของผู้รับบริ การ 2. ทาให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความพอใจ 3. ปฏิบตั ิโดยถูกต้ องสมบูรณ์ครบถ้ วน 4.
การให้ บริการที่สอดคล้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ และ 5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บคุ คลอื่นๆ นอกจากนี ้
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้ บริการต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยให้ ความสาคัญกับการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ มีความเต็มใจในการให้ บริการและกระตือรื อร้ นในการ
แก้ ปัญหา ซึง่ สอดคล้ องกับที่ วิฑรู ย์ สิมะโชคดี (2542) ได้ กล่าวไว้ วา่ ปั จจัยสาคัญของการบริการอย่าง
มีคณ
ุ ภาพคือผู้ให้ บริ การและสถานที่บริการ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีการเป็ นรายด้ านสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1.1 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน นิสิตมีความคิดเห็นว่าต่อการให้ บริการด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั ญหา
ที่สาคัญของการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนคือการขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องของการ
ให้ บริ การต่าง ๆ นิสิตบางส่วนไม่ทราบถึงบริการที่งานทะเบียนฯ จัดให้ เช่น วิธีการลงทะเบียนเรี ยน
ทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เกิดความขัดข้ องบ่อย และยังขาด
เจ้ าหน้ าที่คอยให้ บริ การหรื อแนะนาถึงวิธีการลงทะเบียน จานวนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการ
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ให้ บริการด้ านการลงทะเบียนของนิสิต นอกจากนี ้ นิสิตยังมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มการให้ บริการด้ าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ ควรจัดพิมพ์ตารางเรี ยน ตารางสอบ แจกนิสิตเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ ตารางสอบ
มักจะล่าช้ าและมีการจัดให้ สอบต่อกันหลายวิชาจนไม่มีเวลาเตรี ยมตัวในการสอบรายวิชาต่อไป การ
จัดห้ องสอบหลายวิชาในห้ องเดียวกันทาให้ สภาพแวดล้ อมในการสอบไม่ดีเนื่องจากมีการเดินไปมาของ
นิสิตและเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบทาให้ นิสิตที่กาลังสอบเสียสมาธิ และเจ้ าหน้ าที่หน่วยทะเบียนควรมีความรู้
ในสายงานทะเบียนในการให้ ข้อมูลและมีความรู้ความสามารถในการอธิ บาย ชี ้แจง แนะนาขันตอนใน
้
งาน ให้ คาตอบและตอบข้ อซักถาม ชี ้แจงข้ อสงสัย ให้ คาแนะนาช่วยแก้ ปัญหา มีความสุภาพพร้ อมที่จะ
ให้ บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่านี ้
ถึงแม้ วา่ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพยายามจัดบริการ
ด้ านงานทะเบียนการศึกษาแก่นิสิตด้ วยการปรับปรุงระบบงานหลัก เช่น การให้ บริการลงทะเบียนเรี ยน
และการตรวจสอบผลการเรี ยนผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในแต่ละภาคการศึกษาในโปรแกรม
สาเร็จรูปทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แต่การที่หน่วยทะเบียนของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงไม่สามารถดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการบริ การการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพได้ นนั ้ อาจเป็ นเพราะหน่วยทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ยังขาดการวางแผนในการดาเนินงานและขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังที่ แอชเวิร์ธ
และฮาร์ วีย์ (Ashworth & Harvey. 1994 : 28-29) ได้ กล่าวไว้ วา่ การวางแผนการดาเนินงานที่ดีและ
การจัดองค์กรที่เหมาะสม นับว่ามีความสาคัญยิ่งต่อการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
นอกจากปั ญหาอันเนื่องมาจากการขาดการวางแผนและบริหารจัดการที่ดีแล้ ว การที่นิสิตมี
ความคิดเห็นว่าการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปานกลางนัน้ อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรของหน่วยทะเบียนฯ ซึง่ ยังขาดความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ในการ
ให้ บริการ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านมีจานวนน้ อยในขณะที่มีภาระงานเพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของคณะฯ
ซึง่ จากสถานการณ์เช่นนี ้ อาจเป็ นอีกเหตุผลที่ทาให้ หน่วยทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถให้ บริการแก่นิสิตได้ อย่างทันท่วงที หากหน่วยงานทะเบียนมีการ
ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้ในงาน มีความอดทน รู้จกั ควบคุมอารมณ์และมีความกระตือรื อร้ นใน
การให้ บริ การ มีการเสริมสร้ างความร่วมมือระหว่างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ และจัดให้ มีการติดต่อสื่อสาร
ที่ดีภายในหน่วยงานจะทาให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปได้ อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เพราะผู้
ให้ บริการที่มีจิตรักงานบริการ มีความรู้ในงาน มีทศั นคติตอ่ งานบริการที่ดี และมีการแสดงทางความคิด
และความรู้สกึ ที่เหมาะสมนันเป็
้ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งต่อคุณภาพของการบริการ (สมิต สัชฌุกร.
2542 : 22-27)
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ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นิตยา สะอาดล้ วน (2545 : บทคัดย่อ)
ที่ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง สภาพปั ญหาและความต้ องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการ
ให้ บริการงานวิชาการของภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ พบว่า
นักศึกษาโดยส่วนรวมประสบปั ญหาการลงทะเบียนเรี ยนกระบวนรายวิชา การวัดผลและประเมินผล
ส่วนด้ านการขอเพิ่มและการขอลดรายวิชา การให้ บริ การวิชาการ อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ผล
การศึกษานี ้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุทศั นัยน์ ขอมธิดา (2552 : บทคัดย่อ) ซึง่ ทาการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานีและ
พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยชุมชมอุทยั ธานีมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ทังในด้
้ านการจัดตารางสอน-ตารางสอบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นกั ศึกษา
และความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาในแผนการเรี ยนที่วิทยาลัยจัดทาให้ ทังนี
้ ้เนื่องจาก วิทยาลัยมีการ
จัดตารางสอน-ตารางสอบโดยคานึงถึงความสะดวกกับผู้เรี ยนและมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ แก่
นักศึกษาอย่างชัดเจน รวมทังมี
้ การให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการต่างๆ ของวิทยาลัยอย่างชัดเจนใน
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.2 ด้ านการให้ บริการด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ จากการศึกษาพบว่านิสิตมีความ
คิดเห็นว่าการให้ บริการด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะว่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีได้ มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ สื่อและ
อุปกรณ์มาโดยตลอดเพื่อให้ เป็ นสถานศึกษาที่เหมาะสมแก่ผ้ เู รี ยน นิสิต อาจารย์ และบุคคลภายนอก
โดยในปี งบประมาณพ.ศ. 2552 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ได้ มีการใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาอาคารเรี ยน ห้ องเรี ยนและสภาพแวดล้ อมสูงถึงประมาณ 160 ล้ านบาท (คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552) และยังคงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา อาคารสถานที่ที่ก่อสร้ างภายในสถานศึกษา ใช้ ในการเรี ยน
การสอนและปฏิบตั กิ ิจกรรม รวมทังการท
้
ากิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรี ยนการสอนนันมี
้
ความสาคัญและมีอิทธิพลมีผลต่อการรับรู้ และพัฒนาในด้ านต่างๆของนิสิตในมหาวิทยาลัย ดังที่
อัจฉรา สุขารมณ์ (2542 : 30) กล่าวว่า ถ้ านิสิตเห็นว่าสภาพแวดล้ อมสบายและเหมาะสมก็จะ
ก่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อสถาบัน โดยที่จะมีความพยายามและตังใจศึ
้ กษาหาความรู้และ
ประสบการณ์ตา่ งๆ อยูใ่ นสถาบันต่อไปจนสาเร็จการศึกษา ดังนัน้ การจัดสภาพแวดล้ อมรอบๆ บริเวณ
ของมหาวิทยาลัยให้ สวยงามนันจึ
้ งมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอาคารสถานที่มีบทบาทสาคัญใน
การช่วยพัฒนานิสิต เพราะนิสิตจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในสถาบัน หากสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย
ไม่ได้ รับการเอาใจใส่ดแู ลให้ เกิดความงามแล้ ว อาจทาให้ นิสิตไม่ร้ ูสกึ กระตือรื อร้ นที่จะมาแสวงหา
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ความรู้ที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ยังต้ องคานึงถึงความเพียงพอของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ต่อจานวนจานวนนิสิต เช่น บริเวณสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา อาคารเรี ยน ห้ องเรี ยน ห้ องน ้า
และห้ องสุขา เป็ นต้ น (บุญช่วย จินดาประพันธ์. 2536 : 102)
นอกจากสภาพแวดล้ อม อาคารเรี ยน ห้ องเรี ยน ห้ องน ้าและห้ องสุขา สนามกีฬา และบริเวณ
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจแล้ ว การให้ บริการด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ยงั หมายรวมถึงบริการ
ห้ องสมุดด้ วย ซึง่ จากผลการศึกษาพบว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อบริการของห้ องสมุดของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีวา่ มีความเหมาะสมในระดับมาก นิสิตมีความเห็นว่าห้ องสมุดมีหนังสือ
ตาราและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยและตรงตามความต้ องการ และนิสิตได้ รับความสะดวกใน
การยืม-คืนอุปกรณ์การเรี ยนจากห้ องสมุด ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากห้ องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี ได้ มีการพัฒนาให้ เป็ นระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ทาให้ นิสิตสามารถทาการสืบค้ นหนังสือได้ ทาง
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และนิสิตยังได้ รับความสะดวกรวดเร็วจากระบบการยืม – คืนหนังสืออัตโนมัติ
ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป รวมทังสามารถท
้
าการยืมหนังสือต่อได้ ด้วยตนเองทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
นอกจากนี ้ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชียงั ได้ มีการพัฒนาปรับปรุงห้ องสมุดอย่างต่อเนื่อง เช่น
ในปี พ.ศ. 2553 ได้ มีการรวบรวมและเก็บสถิตกิ ารยืมและการใช้ งานสิ่งพิมพ์ของห้ องสมุดเพื่อนามา
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ ห้องสมุดเพื่อพัฒนาการให้ บริการให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริการ
(คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553) และในปี พ.ศ. 2554 ห้ องสมุดได้
ขยายเวลาทาการจากเวลาทาการปกติ 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เป็ น 77 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีการให้ บริการ
และให้ ความช่วยเหลือในการสืบค้ นฐานข้ อมูลในระดับบุคคล (Private service) และมีการเพิ่มบริการ
รับทาสัง่ ล่วงหน้ า (Pre order service) เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยในการบริ การยืม การให้ บริการ
ค้ นหาและจัดเตรี ยมตัวเล่มในการยืมหนังสือ และมีการนา เฟสบุค (Facebook) ที่พฒ
ั นาสาหรับใช้ ใน
การสืบค้ นฐานข้ อมูลของห้ องสมุดและฐานข้ อมูลที่บอกรับเป็ นสมาชิกมาใช้ อีกด้ วย (คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554)
การให้ บริการห้ องสมุดที่ดีนนมี
ั ้ ความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ของนิสิต ดังที่วาณี
ฐาปนวงศ์ศานติ (2543 : 13) ได้ กล่าวไว้ วา่ ห้ องสมุดระดับมหาวิทยาลัยนันต้
้ องมีการกาหนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงั คม ตาม
นโยบายหลักของแต่ละสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ และดังที่ พรทิพย์ วรกุล (2543 : 78) กล่าวว่า
ห้ องสมุดในระดับอุดมศึกษานัน้ ควรมีองค์ประกอบสาคัญดังนี ้ 1. ห้ องสมุดควรเป็ นห้ องสมุดในระบบ
อัตโนมัติ (Automated library) หรื อห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic library) 2. มีปริมาณของ
หนังสือ ตารา วารสารทางวิชาการและสื่อในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic publishing) รวมทัง้
สื่อผสมในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน 3. คุณภาพของตาราและสาระทางวิชาการตรงตามหลักสูตรและ
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สอดคล้ องกับจานวนนักศึกษา 4. การให้ บริ การ ปริมาณการใช้ บริการของนักศึกษา ตลอดจนความพึง
พอใจในการใช้ บริการ 5. การจัดการทางด้ านเทคนิคของห้ องสมุด 6. อาคารสถานที่กว้ างขวาง
เพียงพอ สะดวกสบาย 7. ระบบการบริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ และ 8. การตรวจสอบ
และประเมินตัวเองที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ซึง่ บริการของห้ องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จัดให้ มีปัจจัยดังกล่าวค่อนข้ างครบถ้ วนแล้ ว
ส่วนทางด้ านงานบริการห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และห้ องปฏิบตั กิ ารทางการเงิน จาก
การศึกษาพบว่านิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้ บริการห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และห้ องปฏิบตั กิ าร
ทางการเงินมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะว่าคณะฯ ได้ มีการปรับปรุงและจัด
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ให้ มีจานวนมากขึ ้นเพื่อรองรับการใช้ งานของนิสิตให้ เพียงพอ พร้ อมทังมี
้
ระบบเครื อข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีการนาโปรแกรมและฐานข้ อมูลที่ทนั สมัยมาใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ ารทาง
การเงิน เจ้ าหน้ าที่ห้องคอมพิวเตอร์ และห้ องปฏิบตั กิ ารทางการเงินมีการให้ บริการที่เพียงพอและตรงต่อ
ความต้ องการของนิสิตและมีมนุษย์สมั พันธ์ดี ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และห้ องปฏิบตั กิ ารทางการ
เงินมีการเปิ ดให้ บริ การอย่างตรงเวลา นอกจากห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ และห้ องปฏิบตั กิ ารทางการ
เงินแล้ ว คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชียงั ได้ มีการพัฒนาห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อการศึกษาอื่นๆ ที่
ทันสมัย เช่น ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology for Business
Operation Center) ศูนย์การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ห้ องปฏิบตั กิ ารทางการจัดการ (Management
Cockpit) และห้ องเภตราลัย (Management Theater) เป็ นต้ น ซึง่ ห้ องปฏิบตั กิ ารเหล่านี ้นับว่าเป็ น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ชว่ ยส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนิสิต โดยบางห้ องยังเป็ นห้ องสาหรับการที่การ
สอนที่มีการแสดง และห้ องปฏิบตั ิการบางส่วนยังนับว่าเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาด้ านธุรกิจแห่งแรก
ของประเทศไทยอีกด้ วย
สภาพการบริการของศูนย์ปฏิบตั กิ ารเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่คณะฯ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานให้ เป็ นไป
ตามหลักในการให้ บริการของศูนย์บริ การคอมพิวเตอร์ ดังที่ กิดานันท์ มลิทอง (2548 : 100) กล่าวไว้
ว่า สื่อการเรี ยนการสอน ไม่ว่าจะเป็ นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดทิ ศั น์ แผนภูมิ รูปภาพ
และอื่นๆ ซึง่ เป็ นวัสดุบรรจุเนื ้อหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน หรื อเป็ นอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเนื ้อหาจาก
วัสดุ สิ่งเหล่านี ้เป็ นวัสดุอปุ กรณ์ทางกายภาพที่นามาใช้ ในเทคโนโลยีการศึกษา เป็ นสิ่งที่ใช้ เป็ น
เครื่ องมือหรื อช่องทางสาหรับทาให้ การสอนของผู้สอนส่งไปถึงผู้เรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเกิดการ
เรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์หรื อจุดมุง่ หมายที่ผ้ สู อนวางไว้ เป็ นอย่างดี การจัดสื่อและอุปกรณ์การสอน
ประกอบการสอนจะทาให้ การเรี ยนการสอนหรื อบทเรี ยนนันสมบู
้
รณ์มากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนอยาก
เรี ยนและเข้ าใจเนื ้อหาได้ มาก
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ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี ้แตกต่างจากผลการศึกษาของอาพัน อ่องเอี่ยม (2541 : 142)
ซึง่ ศึกษาสภาพแวดล้ อมมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา และพบว่านักศึกษา
มีทศั นะต่อสภาพแวดล้ อมว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และแตกต่างจากผลการศึกษา
ของกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์; และคนอื่นๆ (2540 : 13) ซึง่ ทาการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
และพบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจด้ านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อมในระดับ
น้ อย โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในสภาพห้ องเรี ยนและ
สภาพห้ องอาหารในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในสื่อและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ในระดับน้ อย และมีความพึงพอใจในสภาพห้ องน ้าและบริเวณพักผ่อนหย่อนใจนอกเวลาเรี ยนในระดับ
น้ อยที่สดุ
1.3 ด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิต นิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้ บริการในด้ านดังกล่าว
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุงส่วนงานกิจการ
นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ให้ มีความพร้ อมในด้ านการให้ บริการที่อานวยความสะดวกใน
ทุกๆ ด้ าน ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้ ในวิชาชีพของนิสิตในอนาคต
เช่น กิจกรรมที่ทาให้ นิสิตมีความคิดริเริ่ม มีความเป็ นผู้นา มีความอดทนและมีความเป็ นระเบียบ และ
นิสิตได้ เห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมที่ทางคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดให้ ดังนันคณะพาณิ
้
ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรดาเนินการ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ไปอย่างต่อเนื่อง เช่นการประชาสัมพันธ์และการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ สามารถนามาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ได้ ทนั ที การประชาสัมพันธ์ให้ นิสิต
ได้ รับรู้ข้อมูลกิจกรรมจะทาให้ นิสิตเกิดความรักความผูกพันเป็ นสายใยระหว่างนิสิตกับอาจารย์
เจ้ าหน้ าที่ นิสิตรุ่นพี่รุ่นน้ อง และนิสิตปั จจุบนั ด้ วยกันจึงทาให้ เกิดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมทาให้ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็ นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตลอดจนการส่งเสริมให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ดังที่
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538 : 150) กล่าวไว้ วา่ งานกิจกรรมช่วยให้ นิสิตแต่ละคนรู้จกั
ตนเองมากขึ ้น การเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลทาให้ แต่ละคนสามารถพัฒนาการเรี ยน วิชาการ
สังคม ร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ วุฒิภาวะสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น และดังที่ สาเนาว์
ขจรศิลป์ (2523 : 113) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของกิจกรรมนิสิตไว้ วา่ นอกจากกิจกรรมนิสิตจะมี
ความสาคัญต่อนิสิตในการพัฒนาตนเองทางด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ช่วยให้ นิสิตใช้
เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ และช่วยให้ นิสิตได้ มีโอกาสใช้ พลังด้ านร่างกายและความคิดเพื่อทาสิ่งที่เป็ น
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ประโยชน์แล้ ว กิจกรรมนิสิตยังมีความสาคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา ช่วยทาให้ นิสิตเกิดความอบอุน่ และ
มีความเข้ าใจอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ ้น และยังมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอีก
ด้ วย
ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเสกสรร แจ่มใส (2543 : บทคัดย่อ) ซึง่
ทาการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้ บริ การของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และพบว่า นิสิตโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของกองกิจการนิสิตทุกกลุ่มงานว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของอุกฤษฏ์ มนูจนั ทรัถ (2544 : บทคัดย่อ) ซึง่ ศึกษา
ความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนที่มีตอ่ การให้ บริการในงาน
กิจการนิสิตและสวัสดิการ และพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการในงานกิจการนิสิตและ
สวัสดิการในแต่ละด้ าน และโดยรวมในระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีตอ่ การให้ บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาแนกตามเพศ ชันปี
้ ที่ศกึ ษา และ
หลักสูตรที่ศกึ ษา ผู้วิจยั ขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้
2.1 นิสิตชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมและในแต่ละด้ านไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะว่าคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ บริการด้ านต่างๆ แก่นิสิต
อย่างครบถ้ วน และเอื ้ออานวยต่อการศึกษามากที่สดุ โดยจัดให้ นิสิตได้ รับบริการอย่างทัว่ ถึงและอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการแยกเพศ และคานึงถึงประโยชน์ในการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพแก่นิสิตและ
อาจารย์เป็ นสาคัญ ซึง่ สอดคล้ องกับที่สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2523 : 123) ได้ กล่าวถึงหลักการในการ
ให้ บริการการศึกษาที่ดีวา่ จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตนักศึกษามีโอกาสในการสร้ างเสริมประสบการณ์และ
พัฒนาตนเองอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ นิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทังชายและหญิ
้
งมีการทากิจกรรม ทังการเรี
้
ยนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั แิ ละกิจกรรมนอกเหนือจากชันเรี
้ ยนที่เหมือนกัน ได้ รับบรรยากาศของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยแบบเดียวกัน และใช้ บริการต่างๆ ของคณะฯ เหมือนกัน จึงส่งผลให้ ตวั แปรด้ านเพศ ไม่มี
อิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อการให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดังที่สรุ างค์ โค้ วตระกูล (2533 : 63) ได้ กล่าวไว้ วา่ ความแตกต่างระหว่างเพศเป็ นสิ่งที่
สังคมสร้ างความคาดหวัง แต่ความแตกต่างจริงๆ นันมี
้ น้อยมาก
ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุทศั นัยน์ ขอมธิดา (2552 : บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
พบว่า นักศึกษาชายและหญิงของวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานีมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน
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ระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานีไม่แตกต่างกัน และอภิญญา เผือกทอง (2550 :
บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ่ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ทัง้
ด้ านการบริ การของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ องกับการลงทะเบียนเรี ยน การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร การปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ และด้ านอาคารสถานที่และวัสดุอปุ กรณ์ที่ไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี ้ ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี ้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอุกฤษฎ์ มนูจนั ทรัถ (2544 :
บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนที่มีตอ่ การ
ให้ บริการในงานกิจการนิสิตและสวัสดิการ พบว่า นิสิตเพศชายและหญิง มีความพึงพอใจต่อบริ การ
ด้ านกิจกรรมนิสิตที่ไม่แตกต่างกัน
2.2 นิสิตที่ศกึ ษาในชันปี
้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านการจัดการเรี ยนการสอนและ
ด้ านกิจกรรมนิสิตเป็ นด้ านที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ด้ านการให้ บริ การด้ านการจัดการเรี ยนการสอน นิสิตต่างชันปี
้ เข้ ารับ
การศึกษาในระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีรายละเอียดในการได้ รับบริการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนหรื อใน
ส่วนของงานทะเบียนที่แตกต่างกัน เช่น นิสิตในชันปี
้ ที่ 1 จะมีรูปแบบตารางเรี ยนและแผนการเรี ยนที่
กาหนดโดยคณะฯ ทาให้ เกิดความสะดวกในการลงทะเบียนรายวิชา ในขณะที่นิสิตชันปี
้ สูงขึ ้นไป
สามารถลงวิชาเลือกที่ตนเองสนใจได้ มากขึ ้น การรับบริการด้ านตารางเรี ยนตารางสอบมีความซับซ้ อน
มาก จึงอาจทาให้ มีปัญหาเรื่ องการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ ทังรายวิ
้
ชาในคณะฯ รายวิชานอก
คณะฯ และรายวิชาเลือกรวมทังจะท
้ าให้ เกิดปั ญหารายวิชาที่สอบซ ้าซ้ อนกัน และอาจจะมีปัญหาอีก
หลายอย่าง เช่น ปั ญหาห้ องเรี ยน ห้ องสอบ ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนเพิ่ม-ถอน เป็ นต้ น การเตรี ยม
แผนการเรี ยนเพื่อให้ นิสิตได้ เตรี ยมตัวไว้ ตลอดหลักสูตรการศึกษานันเป็
้ นสิ่งสาคัญยิ่ง ดังที่ วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 : 70) ได้ กล่าวไว้ วา่ การเตรี ยมแผนการเรี ยน การให้ นิสิตรู้จกั หลักสูตร รู้จกั
การวางแผนจัดวิชาเรี ยน เวลาเรี ยน เวลาสอบ เป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ นิสิตเห็นภาพการศึกษาของ
ตนเองอย่างชัดเจน ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี ้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ วันทนา ทับทิม (2544
: บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาทัศนะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีตอ่ การ
ให้ บริการงานบริ การการศึกษา พบว่านักศึกษาที่ศกึ ษาในชันปี
้ ที่ตา่ งกันมีทศั นะต่อการให้ บริการ
การศึกษาด้ านเกี่ยวกับระเบียบวิธี และขันตอนในการติ
้
ดต่อเพื่อให้ บริ การของงานบริ การการศึกษาที่
แตกต่างกัน แต่ผลการศึกษา ไม่สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ แสงแข โคละทัต (2554 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้ บริการของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พบว่านักศึกษาที่ศกึ ษาในชันปี
้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การที่ เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยน
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การสอน ซึง่ รวมถึงการจัดตารางสอนและตารางสอบ และการลงทะเบียนเรี ยน ของกองบริการ
การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ไม่แตกต่างกัน
สาหรับการให้ บริการกิจกรรมนิสิต ซึง่ พบว่านิสิตต่างชันปี
้ มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การ
ด้ านดังกล่าวที่แตกต่างกัน โดยนิสิตในชันปี
้ ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการให้ บริการกิจกรรมนิสิตว่าอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมากกว่านิสิตชันปี
้ ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะนิสิตชันปี
้ ที่ 1 เพิ่งเข้ าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย หรื อคณะฯ จึงเป็ นเพียงผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมมากนัก ในขณะที่นิสิตชันปี
้ ที่ 3 เป็ นนิสิตที่ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับคณะ จึงต้ องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกิจการนิสิตมากกว่า และปั ญหา ข้ อขัดข้ อง
ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการการจัดกิจกรรมอาจมีความยุง่ ยากซับซ้ อนมากกว่า การปรับปรุงกระบวนการ
ให้ บริการนิสิตนันนั
้ บว่ามีความสาคัญยิ่ง ดังที่ สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2537 : 13-18) ได้ กล่าวไว้ วา่ การ
บริการนิสิตนักศึกษานัน้ จะช่วยพัฒนาการในทุกด้ านของนิสิต ช่วยเสริมสร้ างประสบการณ์ในการ
พัฒนาตนเองของนิสิต และช่วยให้ นิสิตเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ทงสติ
ั ้ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ โดยต้ องจัดให้ เหมาะสมกับพัฒนาการของนิสิตในแต่ละระดับชันปี
้ ผลการวิจยั นี ้ ขัดแย้ งกับ
งานวิจยั ของอุกฤษฏ์ มนูจนั ทรัถ (2544 : บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความพึงพอใจของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนที่มีตอ่ การให้ บริการในงานกิจการนิสิตและสวัสดิการ
พบว่า นิสิตแต่ละชันปี
้ มีความพึงพอใจต่อบริ การด้ านกิจกรรมนิสิตที่ไม่แตกต่างกัน และนิวฒ
ั น์
วรสาร (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ่ คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พบว่านิสิตที่ศกึ ษาในชันปี
้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนิสิตที่ไม่แตกต่างกัน
ส่วนด้ านการให้ บริการด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ ไม่พบความแตกต่าง อาจ
เนื่องมาจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่สื่อและอุปกรณ์ให้ มีความทันสมัยและพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์
เหล่านี ้สามารถใช้ ร่วมกันได้ กบั นิสิตทุกชันปี
้ นิสิตต่างชันปี
้ จึงมีความคิดเห็นต่อการให้ บริการด้ าน
อาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ที่ไม่แตกต่างกัน ดังที่ สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2523 : 78-80) ได้ กล่าวไว้ ว่า
การที่นิสิตนักศึกษาอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีลกั ษณะเดียวกัน ย่อมส่งผลต่อความคิด ค่านิยม ความเชื่อ
และพฤติกรรม ดังนัน้ การที่นิสิตนักศึกษาได้ รับประสบการณ์และอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ใกล้ เคียงกัน
จึงทาให้ นิสิตนักศึกษามีทศั นคติหรื อความคิดที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี ้
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของนิวฒ
ั น์ วรสาร (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ่
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พบว่านิสิตที่ศกึ ษาใน
ชันปี
้ ที่ตา่ งกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในด้ านปั จจัยเกื ้อหนุนการศึกษา ซึง่ รวมถึงการให้ บริการที่
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เกี่ยวข้ องกับด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ แต่ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ไม่สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ
วรรณพร ฉัตรทอง (2546: บทคัดย่อ) ซึง่ ศึกษาเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปของ
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิต พบว่า
นิสิตชันปี
้ ที่ 3 และ 4 มีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การด้ านอาคาร สถานที่ สื่อ และอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ
2.3 นิสิตที่ศกึ ษาในหลักสูตรแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน หากพิจารณาเป็ นรายด้ านจะพบว่า ด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอนมีความแตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าการให้ บริ การด้ านวิชาการของแต่ละหลักสูตร
แตกต่างกัน จานวนรายวิชาที่เป็ นวิชาบังคับและวิชาเลือกในแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน บาง
หลักสูตรเช่นหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตมีการเรี ยนการสอนตามแบบแผนการเรี ยนที่กาหนดไว้ มีวิชาเลือก
จานวนไม่มากนัก ในขณะที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีรายวิชาเลือกให้ นิสิตเลือกค่อนข้ างมาก
ดังนันนิ
้ สิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจึงต้ องติดต่องานทะเบียนด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
มากกว่านิสิตหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต ทาให้ นิสิตอาจไม่ได้ รับบริ การเพียงพอกับตามความต้ องการ
นอกจากนี ้บุคลากรอาจมีข้อจากัดทังด้
้ านปริมาณและคุณภาพ และการให้ บริการด้ านการจัดการเรี ยน
การสอนบางส่วนขึ ้นอยูก่ บั การดาเนินงานของภาควิชา นิสิตในหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตต้ องติดต่อ
ประสานงานกับภาควิชาการบัญชีคอ่ นข้ างมากในขณะที่นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจต้ องติดต่อกับ
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และภาควิชาการตลาดมากกว่า ซึง่ แต่ละ
ภาควิชาอาจมีนโยบายในการดาเนินงานที่แตกต่างกัน เพื่อปรับปรุงการให้ บริการดังกล่าว ส่วนงาน
ต่างๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีควรมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถ
ให้ บริการได้ สะดวกและรวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้ องการของนิสิตทุกหลักสูตร ซึง่ การจัดตาราง
สอบ ตารางสอบนัน้ ควรมีการประสานงานระหว่างภาควิชาและคณะต่างๆ ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2525 : 41-42) ได้ กล่าวไว้ วา่ การดาเนินงานจัดตารางสอน จาเป็ นต้ องรวบรวมรายละเอียด
ต้ นฉบับตารางสอนจากคณะวิชาต่างๆ เพื่อมากาหนดหมวดหมู่ตามความเหมาะสม เพื่อให้ นิสิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ โดยไม่ซ ้าซ้ อนกัน โดยเฉพาะวิชาที่ต้องเรี ยนร่วมกัน นอกจากนี ้
ภาควิชาต่างๆ ควรมีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และควรมีนโยบายในการให้ บริการที่สอดคล้ องกัน
เนื่องจากการให้ บริการนิสิตนักศึกษาเป็ นส่วนสาคัญที่ชว่ ยประสานระหว่างชีวิตนอกห้ องเรี ยนและใน
ห้ องเรี ยน ช่วยส่งเสริมให้ นิสิตนักศึกษาได้ พฒ
ั นาชีวิตให้ สมบูรณ์ และยังอาจมีผลกระทบต่อการเรี ยน
ของนิสิตนักศึกษาด้ วย ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของแสงแข โคละทัต (2554 :
บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้ บริการของกองบริ การการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่านักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้ บริการของกอง
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บริการการศึกษาโดยรวม และในแต่ละด้ าน ซึง่ รวมถึงด้ านการจัดตารางสอนและตารางสอบ ด้ านการ
ลงทะเบียนเรี ยน และด้ านการจัดทาผลการเรี ยนและออกเอกสารการศึกษา ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี ้ ผลจากงานวิจยั นี ้ยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของสุทธิศรี ม่วงสวย (2550 :
บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่ การให้ บริ การงานทะเบียนสานักการบริการทาง
วิชาการและทดสอบศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และพบว่านักศึกษาแต่ละสายวิชามีความ
พึงพอใจต่อการให้ บริการงานทะเบียน ด้ านคุณลักษณะของผู้ให้ บริ การแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของพรรณพิมล ตรี มงคล (2545 : 62-63) ที่ศกึ ษาเรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาภาคสมทบ
ที่มีตอ่ บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่านักศึกษาที่ศกึ ษาในสาขา
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริการวิชาการ ด้ านบริการทะเบียนและวัดผล แตกต่างกัน
ส่วนด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิตไม่
พบความแตกต่าง ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และการ
ให้ บริการกิจกรรมนิสิตเป็ นการให้ บริ การโดยหน่วยงานส่วนกลางของคณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี ซึง่ นิสิตทุกคนไม่วา่ จะศึกษาในหลักสูตรใดก็จะได้ รับบริการในด้ านดังกล่าวจากหน่วยงาน
เดียวกัน ซึง่ หน่วยงานของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีทกุ หน่วยงานมีนโยบายในการให้ บริการ
กับนิสิตทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะศึกษาในหลักสูตรใดก็ตาม การให้ บริการกับนิสิตทุ
คนอย่างเท่าเทียมกันนี ้สอดคล้ องกับหลักการในการให้ บริ การการศึกษาที่ดี ดังที่ อัจฉรา วัฒนาณรงค์
(2545: 9) กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาควรจัดปั จจัยเกื ้อหนุนเพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักศึกษาอย่าง
มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ มีอาคารสถานที่ที่เอื ้ออานวยต่อการจัดการเรี ยนการสอน มีห้องสมุด
ตารา หนังสือ วารสาร มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรี ยนการสอน และวัสดุอปุ กรณ์ที่เอื ้ออานวยต่อการ
สืบค้ น และเสาะแสวงหาความรู้ทงภายในและภายนอกประเทศมี
ั้
บรรยากาศที่เสริมสร้ างความคิด
สร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ของนักศึกษา ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี ้ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของนิวฒ
ั น์ วรสาร
(2550: บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ่ คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่านิสิตที่ศกึ ษาในกลุม่ สาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กันในด้ านปั จจัยเกื ้อหนุนการศึกษาซึง่ รวมถึงการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับด้ านอาคารสถานที่สื่อและ
อุปกรณ์ และด้ านกิจกรรมพัฒนานิสิต

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
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1. ด้ านการให้ บริ การการจัดการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั พบว่า ด้ านการให้ บริ การของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และ
นิสิตให้ ความเห็นว่า การให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ด้านการให้ บริ การการจัดการ
เรี ยนการสอนควรมีการปรับปรุงในหลายด้ าน เช่น
1.1 ควรจัดให้ การวางมีการวางแผนขัน้ ตอน และรายละเอียดในการปฏิ บตั ิงาน มีการ
จัดทาคูม่ ือที่ใช้ งานทะเบียน เพราะงานทะเบียนมีขนตอนรายละเอี
ั้
ยดของงานที่นิสิตควรต้ องศึกษาและ
ทาความเข้ าใจ เช่น วิธีการลงทะเบียนเรี ยน การขอแบบหรื อยืนคารองต่างๆ เพิ่มลด-ถอนรายวิชา และ
รายละเอียดต่างๆที่นิสิตควรทราบ และควรจัดทาคูม่ ือสาหรับติดต่อกับสานักทะเบียนประมวลผลของ
มหาวิทยา โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ทาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกระบวนการและขันตอนต่
้
างๆหลายๆรู ปแบบ
เช่น ทาแผนผังการจัดระบบงาน และเจ้ าหน้ าที่ในส่วนต่างๆที่มีหน้ าที่รับผิดงานทะเบียน เจ้ าหน้ าควร
มีความรู้ในงานทะเบียน สามารถอธิบาย ชี ้แจง ขันตอนสามารถตอบและแก้
้
ปัญหาให้ นิสิตได้
1.2 ประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เช่น จัดทาเอกสารที่ใช้ อธิบายงานหรื อสื่อ เจ้ าหน้ าที่
จัดทาประกาศ ประสานงานหรื อให้ ข้อมูล การใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อและประสานงานได้
เพื่อให้ งานมีความสะดวกและรวดเร็ ว มีประสิทธิ ภาพ และช่วงเวลาพักกลางวันควรมีเจ้ าหน้ าสลับ
สับเปลี่ยนเวลาพักหรื อขยายระยะเวลาในการพัก เนื่องจากนิสิตเลิกเรี ยนมีเวลาที่จะติดต่อขอบริ การ
จากหน่วยงานทะเบียนตรงกับเวลาพักของเจ้ าหน้ าที่งานทะเบียนในช่วงกลางวัน งานทะเบียนคณะฯ
ควรมีการจัดอบรมจ้ าหน้ าที่ ที่ปฏิบตั ิให้ เกิดจิตสานึก รู้ จักหน้ าที่และความรับผิดชอบ มีความเสียสละ
และมีความพร้ อม เพราะงานบริการคือหัวใจของการทางาน
2. ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่ สื่ อและอุปกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า นิสิต เห็นว่า การ
ให้ บริ ก ารอาคารสถานที่ สื่ อ และอุ ป กรณ์ ข องคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ยงั มีการให้ บริ การบางขันตอนที
้
่ควรมีการปรับปรุ ง
เช่น
2.1 งานอาคารสถานที่ มี หน้ าที่ รับผิด ชอบที่ มี ขอบเขตกว้ าง จึง ต้ อ งมี การจัดวางแผน
ขันตอน
้
และรายละเอียดในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดทาคูม่ ือที่ใช้ ในส่วนงานอาคารสถานที่ มีเจ้ าหน้ าที่
เป็ นผู้ตดิ ต่อประสานงาน งานอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์มีขนตอนรายละเอี
ั้
ยดของงานค่อนข้ างมาก
เนื่องจากต้ องมีการดูแลตัวอาคารทังภายในและภายนอก
้
และมีหน้ าที่จดั สรรทรัพยากรต่างๆ เช่นวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องสมุด โรงอาหาร ห้ องน ้า สถานที่จอดรถ ดูแลความปลอดภัยใน
อาคารและทรัพย์สิน สนามหญ้ าที่บริ เวณรอบอาคาร และการปรับปรุ งวัสดุตา่ งๆและสิ่งก่อสร้ างของ
คณะฯ จึงควรมีการวางแผนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน
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2.2 การให้ บริ การของงานอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์ ควรมี การประชาสัมพันธ์ ใน
หลายรู ปแบบ หรื อควรจัดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ประสานงานหรื อให้ ข้อ มูล โดยการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
สามารถติดต่อและประสานงานได้ เพื่อให้ งานมีความสะดวกและรวดเร็ วมีประสิทธิภาพ และช่วงเวลา
พักกลางวันควรมีเจ้ าหน้ าสลับสับเปลี่ยนเวลาพักหรื อขยายระยะเวลาในการพัก เนื่องจากนิสิตเลิก
เรี ยนมีเวลาที่จะติดต่อขอบริ การขอใช้ บริ การตรงกับเวลาพักของเจ้ าหน้ าที่ นอกจากนี ้ ควรมีการปลูก
จิตสานึกให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ถึงหน้ าที่ที่ตนทา ซึ่งจะทาให้ เจ้ าหน้ าที่มีความรักในงาน และสามารถอธิบาย
ชี ้แจง ขันตอนสามารถตอบและแก้
้
ปัญหาให้ นิสิตได้ อย่างดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีควรมี
การพัฒนาเจ้ าหน้ าที่โดยมีการจัดอบรม หรื อให้ ความรู้ให้ การศึกษา เพื่อพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพ และ
มีความเต็มใจต่อการให้ บริการทาให้ งานบริการ
3. ด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิต ผลการวิจยั พบว่า ด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตของ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี ความเหมาะสมในระดับมาก แต่การ
ให้ บริ การของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีด้านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงในหลายด้ าน และควรมีการจัดกิจกรรมสาหรับนิสิตในหลายด้ าน เช่น
3.1 ด้ านกิจกรรมวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยฝ่ ายกิจการนิสิตให้ การดูแลและส่งเสริ มให้ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องซึ่ง มี
ความหลากหลายและตรงกับความสนใจของนิสิต ซึง่ เป็ นสิ่งที่ดีและควรส่งเสริมเพื่อฝึ กกระบวนการคิด
และทักษะของนิสิตเพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
จัดกิจ กรรมอย่างทั่วถึง และควรมี การจัดหาอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ต่าง ๆ เพื่ อใช้ ประกอบการจัด
กิจกรรมให้ มีความน่าสนใจมากขึ ้น
3.2 ด้ านกิจกรรมกีฬา คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควร
มีการส่งเสริ มและสนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ กีฬาที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อความต้ องการ
ของนิสิต ควรมีกิจกรรมด้ านกีฬาที่หลากหลายและมีการวางแผนงานเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนการ
แข่งขัน สิ่งสาคัญคือควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง
3.3 ด้ านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรมีการส่งเสริ มกิจกรรมปลูกจิตสานึกให้ สนใจและเห็นความสาคัญของ
การพัฒ นาสัง คมและบาเพ็ญ ประโยชน์ ต่อส่วนรวม ควรให้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี ้นอกจากจะพัฒนาสังคมให้ มีความเป็ นอยู่ที่
ดีขึ ้นแล้ ว ยังสร้ างประสบการณ์ตรงให้ กบั นิสิตได้ เรี ยนรู้ถึงสภาพที่แท้ จริ งของสังคม รู้จกั ใช้ เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีความสามัคคี และมีความเสียสละ
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3.4 ด้ านกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็ นต้ น ควรมีการสอดแทรกคุณธรรมเพื่อนามา
ปรับใช้ ในชีวิตและปลูกฝั งค่านิยมที่ดี ด้ วยการจัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมแก่ นิสิต เพื่อให้ นิสิตใกล้ ชิดกับ
ศาสนามากขึ ้น และกิจกรรมที่จดั ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบอย่างทัว่ ถึง
3.5 ด้ า นกิ จ กรรมนิ สิ ต สัม พั น ธ์ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมกิจกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้ อง ปลูกฝั งความสามัคคี
โดยให้ นิสิตทุกคน มีโอกาสในการเข้ าร่วมกิจกรรม มีการวางแผนและประสานงานที่ดีจากสโมสรนิสิต
เพื่อให้ กิจกรรมที่จดั ขึ ้นมีความน่าสนใจ ควรมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ มีความน่าสนใจ เพื่อให้ นิสิต ทังมหาวิ
้
ทยาลัยได้ รับข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ซึ่งนอกจากจะได้ รับ
ความรู้และทักษะที่ดีแล้ วยังสร้ างความประทับใจให้ กบั นิสิตที่เข้ าร่วมกิจกรรมอีกด้ วย ทังมหาวิ
้
ทยาลัย
ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น เสียงตามสายที่ทวั่ ถึง เป็ น
ต้ น
ดังนัน้ ด้ านการให้ บริ การกิจกรรมนิสิตมีฝ่ายงานกิจการนิสิตคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดแู ล ควรมีการวางแผนงานในส่วนต่างๆ และมีการจัดระบบงาน
และรายละเอียดของงานเพื่อพร้ อมที่จะให้ บริ การแก่นิสิต โดยมีการปรึ กษาหารื อทัง้ ผู้บริ หารคณะฯ
เจ้ าหน้ าที่ และนิสิตที่มีความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ หากมีปัญหาเกิดขึ ้น ฝ่ ายงานกิจการนิสิต
ของคณะฯ ควรมีหน้ าที่แก้ ไขปั ญหา เช่น ในเรื่ องเวลาของนิสิตที่เลิกเรี ยนไม่ตรงกันทาให้ ไม่มีเวลาหรื อ
กิจกรรมบางกิจกรรมไม่น่าสนใจ นิสิตขาดที่ปรึ กษา สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมมี ไม่
พร้ อม งบประมาณไม่ เ พี ยงพอ เจ้ าหน้ าที่ ไ ม่เ พี ย งพอต่อการให้ บริ การ เจ้ าหน้ าที่ ไ ม่มี ความรู้ เรื่ อ ง
กิจกรรม ขันตอนการด
้
าเนินงานต่างๆ มีความซับซ้ อน การประชาสัมพันธ์หรื อประสานงานล่าช้ า ข้ อมูล
จากเจ้ าหน้ าที่แต่ละคนให้ ไม่ตรงกัน เป็ นต้ น ผู้บริ หาร คณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่คณะพาณิชยศาสตร์
และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรให้ ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าว ดาเนิ นการปรับปรุ งและ
แก้ ไขปั ญหา
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการศึกษาครัง้ นี ้มุง่ เน้ นการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึง่ การ
ให้ บริการของบุคลากรในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้ อง
ครอบคลุมนิสิตในคณะฯ ทังหมด
้
ซึง่ การวิจยั ในอนาคตควรจะศึกษาความคิดเห็นของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม
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2. งานวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรต้ องมุง่ เน้ นข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกของความ
ต้ องการของนิสิตในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ ใช้ ในการ
ปรับปรุงการให้ บริการต่อไป
3. การศึกษาในครัง้ ต่อไปอาจจะมีการเก็บข้ อมูลจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความต้ องการของผู้ใช้ บริการกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ต่อการให้ บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

คาชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้ บริ การของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอให้ ทา่ นพิจารณาคาถามแต่ละข้ อ และโปรดตอบตามความคิดเห็นที่เป็ นจริงของท่าน พร้ อม
ทังแสดงความคิ
้
ดเห็นเพิ่มเติม คาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้ บริการของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการให้ บริ การของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการให้ บริการจัดการเรี ยน
การสอน ด้ านการให้ บริ การอาคารสถานที่และอุปกรณ์ และด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสิต
ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ในครัง้ นี ้

นางสาวชัชนี กระบี่ทอง
นิสิตปริญญาโท สาขาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
กรุณาใส่เครื่ องหมายลงในช่อง คะแนนที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2. ชัน้ ปี ที่ศึกษา
 1) ปี ที่ 1
 2) ปี ที่ 2
 3) ปี ที่ 3
 4) ปี ที่ 4
3. หลักสูตรที่ศึกษา
 1) หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
 2) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิตสาขา......................................................

 3) หลักสูตรสถิตศิ าสตรบัณฑิต
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการให้บริการของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุณาใส่เครื่ องหมายลงในช่อง คะแนนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดย
ความหมายของค่าน ้าหนักคะแนน มีดงั นี ้
คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับน้ อย
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวในระดับน้ อยที่สดุ

ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการจัดการเรียนการสอน
(หน่ วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
1. ที่ตงของหน่
ั้
วยงานทะเบียนคณะฯ สะดวกต่อการให้ บริ การ
2. ช่วงเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของหน่วยงานทะเบียนคณะฯ มีความเหมาะสม
3. ขันตอนในการให้
้
บริ การไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อนและมีความคล่องตัว

4. ขันตอนและวิ
้
ธีการให้ บริ การมีความเป็ นธรรม (เรี ยงตามลาดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ระยะเวลาในการให้ บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการจัดการเรียนการสอน
(หน่ วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
6. มีการติดป้ายประกาศแสดงขันตอนการติ
้
ดต่องานต่างๆ อย่างชัดเจน
7. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ เช่น ตารางเรี ยน ปฏิทิน
การศึกษา การเปิ ดปิ ดรายวิชา การเปลีย่ นแปลงห้ องเรี ยน ตารางสอน การ
เปลีย่ นแปลงตารางสอบเป็ นต้ น ไว้ ที่ป้ายประกาศอย่างชัดเจน
8. การประกาศข้ อมูลรายวิชาทีจ่ ะเปิ ดสอนและตารางเรี ยนของภาคการศึกษา
ใหม่ มีความรวดเร็ วและทันตามกาหนดการลงทะเบียนเรียน
9. นิสติ ได้ รับความสะดวกในการสอบถามและตรวจสอบผลการลงทะเบียน
10. เทคโนโลยีที่ใช้ ในการลงทะเบียนเรี ยนมีความทันสมัย
11. มีการกาหนดห้ องเรี ยนที่เหมาะสมกับจานวนนิสติ
12. มีการจัดทาตารางการใช้ ห้องเรี ยนติดไว้ หน้ าห้ องเรี ยนอย่างชัดเจน
ทุกห้ อง
13. การกาหนดห้ องสอบมีความเหมาะสมกับรายวิชาที่สอบและจานวน
นิสติ
14. เจ้ าหน้ าทีม่ ีความรู้ในสายงานทะเบียนในการให้ ข้อมูลและสามารถ
อธิบาย ชี ้แจง และแนะนาขันตอนในการให้
้
บริ การอย่างชัดเจน
15. เจ้ าหน้ าทีม่ ีความสามารถพร้ อมจะให้ บริการ เช่น การตอบคาถาม
ชี ้แจงข้ อสงสัย ให้ คาแนะนา ช่วยแก้ ปัญหาได้
16. เจ้ าหน้ าที่แต่งกายเหมาะสมกับสถานที่และมีบคุ ลิกลักษณะและ
ท่าทางที่พร้ อมต่อการเป็ นผู้ให้ บริ การ

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการจัดการเรียนการสอน
(หน่ วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
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17. เจ้ าหน้ าที่มคี วามสุภาพ กิริยามารยาทดี
18. เจ้ าหน้ าที่มมี นุษย์สมั พันธ์ทดี่ ีในการให้ บริ การ
19. เจ้ าหน้ าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ บริ การต่อผู้รับบริ การ
เหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
20. เจ้ าหน้ าที่มคี วามเอาใจใส่ กระตือรื อร้ นในงานที่รับผิดชอบ
ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการอาคารสถานที่และอุปกรณ์
(หน่ วยงานอาคารและสถานที่)
หน่ วยงานอาคารสถานที่
1. ที่ตงของหน่
ั้
วยงานอาคารสถานที่สามารถติดต่อให้ บริ การได้ อย่างสะดวก
2. ช่วงเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของหน่วยงานอาคารสถานที่มคี วามเหมาะสม
3. มีการติดป้ายประกาศแสดงขันตอนการติ
้
ดต่องานต่างๆ อย่าง
ชัดเจน
4. ขันตอนในการให้
้
บริ การไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อนและมีความคล่องตัว
5. ขันตอนและวิ
้
ธีการให้ บริ การมีความเป็ นธรรม (เรี ยงตามลาดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
6. ระยะเวลาในการให้ บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้ องการ
ของผู้รับบริ การ
7. สภาพห้ องเรี ยน อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
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ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการจัดการเรียนการสอน
(หน่ วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
8. สภาพแวดล้ อมของอาคาร มีความสะอาดเรี ยบร้ อย และเป็ น
ระเบียบพร้ อมในการให้ บริ การ
9. ห้ องน ้า มีความสะอาดเรี ยบร้ อย และมีสงิ่ อานวยความสะดวก
พร้ อมในการให้ บริ การ
10. ร้ านอาหาร นิสติ ได้ รับความสะดวกในการบริการของร้ านอาหาร
11. การจัดระเบียบการจอดรถและที่จอดรถภายในคณะฯมีความ
เพียงพอต่อการให้ บริการ
12. ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ มีความ
เหมาะสม
13. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการให้ บริ การระบบเครื อข่าย (IT network) ที่
รวดเร็ ว
14. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชว่ งเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสม
15. ห้ องปฏิบตั ิการทางการเงินมีการให้ บริ การด้ านข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การประยุกต์ทฤษฎีการเงินกับสถานการณ์จริ ง
16. ห้ องปฏิบตั ิการทางการเงินมีการให้ บริ การข้ อมูลทางด้ านการเงิน
และข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์ทวั่ โลกจากแหล่งข่าวชันน
้ า
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ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการจัดการเรียนการสอน
(หน่ วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
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17. ห้ องปฏิบตั ิการทางการเงินมีการให้ บริ การโปรแกรมวิเคราะห์ทาง
การเงินที่ทนั สมัย
18. ห้ องปฏิบตั ิการทางการเงินเปิ ดช่วงเวลาในการให้ บริ การมีความ
เหมาะสมช่วงเวลาเปิ ดให้ บริการของห้ องปฏิบตั ิการทางการเงินมี
ความเหมาะสม
19. ห้ องสมุดมีหนังสือ ตารา และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัย
และตรงตามความต้ องการ
20. นิสติ ได้ รับความสะดวกในการยืม-คืน อุปกรณ์การเรี ยนจาก
ห้ องสมุด
ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการกิจกรรมนิสติ
(หน่ วยงานกิจการนิสิต)
1. ที่ตงของหน่
ั้
วยงานกิจการนิสติ สามารถติดต่อให้ บริ การได้ อย่าง
สะดวก
2. ช่วงเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของหน่วยงานกิจการนิสติ มีความ
เหมาะสม
3. งานกิจกรรมนิสติ มีการวางแผนงาน กิจกรรมในแต่ละปี เพื่อ
ความเหมาะสม
4. กิจกรรมนิสติ แต่ละกิจกรรมจัดระยะเวลาให้ เหมาะสม
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ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการจัดการเรียนการสอน
(หน่ วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
5. กิจกรรมนิสติ มีนิสติ อาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกิจการนิสติ
เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว และสามารถแก้ ไขปั ญหา
6. การประชาสัมพันธ์ ใช้ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสต ฯ เพื่อเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ หรื อจัดทาป้ายประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมนิสติ
อย่างเหมาะสม
7. มีการติดป้ายประกาศแสดงขันตอนการติ
้
ดต่องานต่างๆใน
หน่วยงานกิจการนิสติ อย่างชัดเจน
8. ขันตอนของหน่
้
วยงานกิจการนิสติ มีการให้ บริ การไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
และมีความคล่องตัว
9. ขันตอนและวิ
้
ธีการให้ บริ การมีความเป็ นธรรม (เรี ยงตามลาดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
10. การให้ บริ การของหน่วยงานกิจการนิสติ เป็ นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว
11. ระยะเวลาในการให้ บริ การมีความเหมาะสมตรงต่อความต้ องการ
ของผู้รับบริ การ
12. กิจกรรมนิสติ ที่หน่วยงานกิจการนิสติ จัดขึ ้น ส่งเสริ มให้ เกิดการ
เรี ยนรู้และพัฒนานิสติ
13. อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการจัดกิจครบครัน และสะดวกต่อการ
จัดกิจกรรม

5

4

3

2

1

122

ระดับความคิดเห็น

ด้ านการให้ บริการจัดการเรียนการสอน
(หน่ วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
14. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
15. มีการอธิบายชี ้แจงขันตอนในการเบิ
้
กจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการทา
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
16. เจ้ าหน้ าทีม่ ีความสุภาพ กิริยามารยาทเหมาะสม และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการให้ บริ การ
17. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การสามารถอธิบาย ชี ้แจง และแนะนาขันตอนใน
้
การให้ บริ การอย่างชัดเจน
18. เจ้ าหน้ าทีม่ ีวิธีการ หรื ออธิบายขันตอนการประสานงานกั
้
บ
หน่วยงานภายนอก และสามารถติดต่อได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
19. เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ บริ การต่อผู้รับบริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
20. เจ้ าหน้ าทีม่ ีความเอาใจใส่ในงานที่ปฏิบตั ิ และกระตือรื อร้ นมีความ
พร้ อมในการให้ บริ การ
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจัย
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
1.ชื่อ-นามสกุล ดร.สุวพร ตังสมวรพงษ์
้
ตาแหน่ง
อาจารย์
สังกัด
สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2.ชื่อ-นามสกุล ดร.อรรณพ โพธิสขุ
ตาแหน่ง
อาจารย์
สังกัด
สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3.ชื่อ-นามสกุล ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
ตาแหน่ง
อาจารย์
สังกัด
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ง
ค่ าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
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ค่าอานาจจาแนกความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี มีตอ่ การให้ บริ การของคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เป็ นรายข้ อ
ด้ านการให้ บริการการจัดการ
ด้ านการให้ บริการ
ด้ านการจัดทาผลการ
เรียนการสอน
อาคารสถานที่ส่ ือและ
เรียนและออกเอกสาร
อุปกรณ์
การศึกษา
ค่าอานาจจาแนก
ค่าอานาจ
ค่าอานาจจาแนก
ข้ อ
(t)
ข้ อที่
จาแนก
ข้ อ
(t)
ที่
(t)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3.97
3.51
3.37
3.71
3.41
3.22
3.39
3.43
3.43
3.50
3.37
3.30
3.57
3.43
3.33
3.77
3.32
3.20
3.54
3.28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3.63
3.53
3.33
3.40
3.62
3.52
3.92
2.95
3.62
2.34
3.99
3.37
3.77
3.86
3.78
3.79
3.82
3.63
3.74
3.82

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ = .98

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3.61
3.61
3.63
3.61
3.55
3.53
3.44
3.48
3.59
3.51
3.55
3.66
3.54
3.55
3.49
3.56
3.58
3.53
3.61
3.00
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด

นางสาวชัชนี กระบี่ทอง (หนุมาน ชาญสมร)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507
1059 ถนนคลองบางกอกใหญ่ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี เจริญ
กรุงเทพมหานคร
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
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ตาแหน่งหน้ าที่การงานปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
สถานที่ทางานปั จจุบนั
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525
มัธยมศึกษาตอนต้ น
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