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ชชันี กระบ่ีทอง (2555)  ความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อการใหบ้ริการของคณะพาณิชยศาสต 
            และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ปริญญานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต (การอดุมศกึษา). กรุงเทพฯ   

: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   คณะกรรมการควบคมุ :  อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกลุค,ู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สชุาดา สธุรรมรักษ์. 

 
 การวจิยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสติปริญญาตรีตอ่การให้บริการ
การศกึษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3 ด้าน คือด้านการให้บริการการจดัการ
เรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีสือ่และอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสติโดยรวมและในแต่
ละด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และหลกัสตูรที่ศกึษา กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยันีไ้ด้แก่นิสติระดบัปริญญาตรีของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รวมทัง้สิน้จ านวน 600 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) จ านวน 60 ข้อ ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่
ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.95  สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่เฉลีย่ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว และการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นิสติมีความคดิเห็นวา่ การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โดยรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นิสติมีความคิดเห็นตอ่ด้าน
การให้บริการการจดัการเรียนการสอนในระดบัปานกลาง ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีสือ่และ
อปุกรณ์ในระดบัมาก และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสติในระดบัมาก  

2. นิสติชายและหญิง มีความคิดเหน็ตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีโดยรวม
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่นิสติชายและหญิงมคีวามคดิเห็น
ตอ่การให้บริการของคณะในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั 

3. นิสติที่ศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มคีวามคดิเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมี
ความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่นิสติที่ศกึษาในชัน้ปีตา่งกนัมีความคิดเห็น
ตอ่การให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนและด้านการให้บริการด้านกิจกรรมนิสติทีแ่ตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  แตค่วามคดิเห็นที่มตีอ่ด้านการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีสือ่และ
อปุกรณ์แตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั 

4. นิสติที่ศกึษาในหลกัสตูรวิชาตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบวา่นิสติที่ศกึษาในหลกัสตูรวิชาตา่งกนัความคิดเห็นตอ่การให้บริการด้านการจดัการเรียน
การสอนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  สว่นความคิดเห็นตอ่การให้บริการด้านอาคาร
สถานท่ีสือ่และอปุกรณ์และการให้บริการด้านกิจกรรมนิสติแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั 
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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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ประกาศคณุูปการ 

 
ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกลุค ูประธาน

ควบคมุปริญญานิพนธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สชุาดา สธุรรมรักษ์ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
ซึง่ทา่นได้สละเวลาอนัมีคา่เพ่ือให้ค าปรึกษา  ตรวจสอบให้ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆทกุขัน้ตอน
ในการท างานวิจยัฉบบันีต้ัง้แตต้่นจนส าเร็จสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ ดร.สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาและ ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธารทศัน์ โมกขมรรคกลุ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าอนัเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งในฐานะกรรมการสอบปากเปล่าและผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามในการท า
ปริญญานิพนธ์นี ้และอาจารย์ ดร.อรรณพ  โพธิสขุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้ตรวจ
แบบสอบถามในการท าปริญญานิพนธ์และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิจยัในครัง้นี ้ขอ
กราบขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาการอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทกุทา่นท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาอนัมีคา่อยา่งย่ิงตอ่การท างานของผู้ วิจยั 

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.พส ุเดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีได้อนเุคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจยั และคณาจารย์ 
ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี อาทิเชน่ รศ.สรีุย์ วงศ์วณิช ศ.ดร.อทุยั ตนัละมยั 
รศ.ดร. สภุาพร ลือกิตตกิลุ   อ.ดร. วิลาสินี วงศ์แก้ว   อ.ดร. จฑุาทิพ อสัสะบ ารุงรัตน์    อ.ดร. ภาวิณี 
มะโนวรรณ อ.ดร.วศธร ชตุภิิญโญ ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าในการท าปริญญานิพนธ์นีม้าตลอด 
ขอขอบคณุนิสิตปริญญาโทท่ีชว่ยให้ค าแนะน าในการประมวลผลข้อมลูทางสถิตแิละนิสิตปริญญาตรีท่ี
ชว่ยให้ข้อมลูในการท าวิจยัในครัง้นี ้

ขอขอบคณุเพื่อนๆ น้องๆ ท่ีเรียนร่วมรุ่นภาคพิเศษรุ่น 14 สาขาวิชาการอดุมศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีได้ให้ก าลงัใจตลอดเวลา 

ขอขอบคณุบิดามารดาและพี่ๆน้องๆท่ีให้ก าลงัใจ  และขอบคณุทกุทา่นท่ีไมส่ามารถกล่าว
นามได้ทัง้หมด ท่ีมีสว่นชว่ยเหลือในการสนบัสนนุและให้ก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้ะ
ส าเร็จ 

คณุคา่และประโยชน์ท่ีพงึได้จากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบเป็นการบชูาพระคณุ
บดิาและมารดา ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่นท่ีได้อบรมสัง่สอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ท าให้ผู้วิจยัประสบ
ความส าเร็จในการท าปริญญานิพนธ์ครัง้นี ้

        
      ชชันี กระบี่ทอง  
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บทที ่1 

บทน ำ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศกึษาเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันามนษุย์ให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ
และสตปัิญญาท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาประเทศสูค่วามเจริญด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยา่ง
ยัง่ยืน และสามารถพึง่ตนเองได้อยา่งมีศกัดิศ์รี การพฒันาการศกึษาท่ีส าคญัคือ การจดัการศกึษาใน
ระดบัตา่งๆให้มีคณุภาพ  สามารถพฒันาคนให้มีร่างกายและจิตใจท่ีสมบรูณ์ พร้อมทัง้มีสตปัิญญาและ
มีประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิต ส าหรับการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาควรมีจดุมุ่งหมายเพ่ือผลิต
และพฒันามนษุย์ซึง่เป็นประชากรของประเทศให้มีคณุภาพ ต้องมีการจดัการศกึษาท่ีสามารถพฒันา
คณุลกัษณะของประชากร โดยจดัการศกึษาอยา่งกว้างขวาง มีความหลากหลายทัง้รูปแบบ เนือ้หาและ
วิธีการ  ซึง่ผู้ศกึษาสามารถเลือกเรียนตามความสามารถ ความถนดั  ความต้องการและความสนใจ 
เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม (ยาใจ อินทรวิชยั. 2537 : 2)   

ในยคุโลกาภิวตัน์ การเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสารสนเทศ 
รวมทัง้วฒันธรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาต้องพฒันาสถาบนัของตนเอง
ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว การพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาจงึเป็นภารกิจท่ีส าคญัของ
ประเทศท่ีต้องได้รับการดแูล แก้ไขและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2551 : ออนไลน์) ได้
ก าหนดภารกิจตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาไว้ 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต 
การสง่เสริมการวิจยั การบริการทางวิชาการสูส่งัคม และการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม  ซึง่สอดคล้อง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. 2555 : ออนไลน์) ท่ีก าหนดไว้วา่ การสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ  สถาบนัอดุมศกึษาระดบัปริญญามีพนัธกิจในการ
ให้การศกึษาขัน้สงูทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมจดัหลกัสตูรพฒันาทกัษะท่ีเป็นความต้องการในการ
พฒันาท้องถ่ิน  ชมุชนและประเทศชาต ิสถาบนัการศกึษาควรมุง่เสริมสร้างความพร้อมทางด้าน
การศกึษาและฝึกอบรมทัง้ในด้านหลกัสตูร และด้านบคุลากรเพ่ือให้ได้มาตรฐานและเป็นสากล  

เพ่ือให้การจดัการศกึษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพฒันาและปรับปรุง
การให้บริการในด้านตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ศกึษานบัว่ามีความส าคญัยิ่ง ดงัจะ
เห็นได้จากกรอบการประเมินผลปฏิบตัริาชการของสถาบนัศกึษาของส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีก าหนดให้การบริการเป็นด้านท่ีส าคญัด้านหนึง่ในมิตคิณุภาพของ
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สถาบนัอดุมศกึษา การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพจะสง่ผล
ให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การให้บริการด้านท่ีเก่ียวข้องกบั
เทคโนโลยี ส่ืออปุกรณ์ และแหลง่สืบค้นข้อมลูความรู้จะช่วยสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
นิสิต ซึง่นบัวา่มีความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้อยา่งยัง่ยืน และการให้บริการด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดักิจกรรมจะชว่ยสง่เสริมพฒันาทกัษะบคุลิกภาพ  ศกัยภาพของผู้ศกึษานอกเหนือไปจากความรู้ท่ี
ได้รับจากชัน้เรียน ตามแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2545 -2559) (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาติ. 2545)  การพฒันาการให้บริการในด้านตา่งๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ศกึษาและนโยบายของสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองจะท าให้สถาบนัอดุมศกึษาด าเนินงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างบคุลากรท่ีมีคณุภาพสูส่งัคม สถาบนัอดุมศกึษาจงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะต้องจดัให้มีหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุงานด้านการเรียนการสอน เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการงานด้านวิชาการ
และบริการปัจจยัเกือ้หนนุตา่งๆ อยา่งเหมาะสมและมีคณุภาพ   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีได้มีการปรับพฒันาองค์กรและการศกึษา
เพ่ือให้ทนักบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีการพฒันาสงูขึน้ไปเร่ือยๆให้ทนักบัยคุโลกาภิวตัน์และยคุ
นวตักรรม ส าหรับภารกิจในการผลิตบณัฑิตได้สร้างบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทัง้ทางด้านคณุธรรม  
จริยธรรม มีวินยั  ภาคภมูิใจในวิชาชีพ มีจิตส านกึของการเป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นผู้น า และ
สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง และเป็นผู้ มีความรู้ด้านวิชาชีพ  เพ่ือ
สนบัสนนุการเรียนการสอน ให้บริการ และสร้างปัจจยัเกือ้หนนุตา่งๆ ให้การจดัการเรียนการสอน
สามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจงึได้จดัหน่วยงานบริการท่ีเป็น
หนว่ยงานกลางของมหาวิทยาลยัให้แก่คณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการ
ให้บริการการจดัการศกึษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีเป็นคณะหนึง่ของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ซึง่เป็นคณะวิชาท่ีเก่าแก่คณะหนึง่และมีช่ือเสียงมาพร้อมๆ กบัมหาวิทยาลยั คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีจดุมุง่หมายในการผลิตบณัฑิตทัง้ในระดบัปริญญาตรี โท และเอก 
รวมทัง้โครงการพิเศษตา่งๆ ดงันัน้การจดัการศกึษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจงึต้องปรับ
หลกัสตูรด้านวิชาการ และพฒันาการจดัโปรแกรมการศกึษาเพ่ือให้เข้ากบักระแสสงัคมท่ีสงัคมต้องการ 
และเพ่ือให้บณัฑิตสามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้กบักบัสงัคมปัจจบุนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีได้ด าเนินการเปิดหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา
ทางด้านบริหารธุรกิจและการบญัชีซึง่เป็นหลกัสตูรทางวิชาชีพท่ีสงัคมต้องการ และมีการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและเทคโนโลยี โดยมีการ
ก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานตามวิสยัทศัน์  และเป็นหนว่ยงานให้บริการช่วยสนบัสนนุ
การศกึษาท่ีเน้นด้านการให้บริการเป็นหลกั ต้องได้รับการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก การ
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ให้บริการจงึมีความจ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน ปรับปรุง แก้ไข และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง
พร้อมน าระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตและผู้มารับบริการเกิด
ความพอใจสงูสดุจงึจะถือว่าประสบความส าเร็จในการให้บริการ 

ในการจดัการศกึษาท่ีประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมิใชมุ่ง่เน้นเฉพาะภารกิจด้าน
การเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว แตไ่ด้ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปโดยเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมี
คณุภาพทัง้ด้านวิชาการและความส านึกในการรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม การจดัการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์นัน้  นอกจากจะเป็นบทบาทและภาระหน้าท่ีของอาจารย์
ผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว ยงัต้องอาศยับคุลากรฝ่ายตา่งๆ ภายในสถาบนัช่วยสนบัสนนุและอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองเก่ียวกบัการบริการนิสิต การจดัให้มีหนว่ยงานตา่งๆท่ีท าหน้าท่ีให้บริการทางการศกึษา
เพ่ือชว่ยประสานงานระหว่างคณาจารย์  นิสิต เจ้าหน้าท่ี และบคุคลท่ีมาขอรับบริการ ซึง่หนว่ยงานท่ี
จดัขึน้จะต้องมีความพร้อมในการให้บริการ เพ่ือนิสิตจะได้ศกึษาเลา่เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริการของสว่นงานในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีภารกิจท่ีส าคญัโดย
รับผิดชอบด าเนินการตัง้แตน่ิสิตเร่ิมเข้าศกึษา ในขณะก าลงัศกึษา จนกระทัง่ส าเร็จการศกึษา งานท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบักบัการท าหน้าท่ีให้ความชว่ยเหลือหรือบริการนิสิตท่ีส าคญัมี  3 ด้าน คือ ด้านการ
ให้บริการการจดัการเรียนการสอน  ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการ
ให้บริการกิจกรรมนิสิต เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้การศกึษาแก่นิสิต 

ส าหรับการให้บริการการจดัการเรียนการสอน ซึง่หมายรวมถึงการให้บริการเก่ียวกบัการเรียน
การสอน หลกัสตูร การลงทะเบียนเรียน การจดัตารางสอนตารางสอบ และการประชาสมัพนัธ์ข้อมลู
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนนัน้ นบัว่ามีความส าคญัยิ่งตอ่นิสิต ดงัท่ี วลัลภา เทพหสัดนิ ณ 
อยธุยา (2543 : 70) ได้กลา่วไว้วา่ การเตรียมแผนการเรียนเพ่ือให้ผู้ศกึษาได้เตรียมตวัไว้ตลอดหลกัสตูร 
การให้นิสิตรู้จกัหลกัสตูร รู้จกัวางแผนการเรียน เวลาเรียน เวลาสอบ และการจดัตารางเรียนตารางสอบ
ท่ีเหมาะสม จะชว่ยให้นิสิตเห็นภาพการศกึษาของตนเองอยา่งชดัเจน สง่ผลให้นิสิตทราบทิศทางในการ
เรียน อาจารย์ผู้สอนมีทิศทางในการสอน ท าให้การเรียนการสอนบรรลวุตัถปุระสงค์ และสง่ผลตอ่การ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ แตใ่ห้บริการการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพียงอยา่งเดียวยงัไม่
พอเพียง สถาบนัการศกึษายงัต้องจดัให้มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศแวดล้อมท่ีดีและปลอดภยั มี
อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ และมีแหลง่ข้อมลูท่ีทนัสมยัเพ่ือให้ผู้ศกึษาได้
ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (พนัธ์ศกัดิ ์ พลสารัมย์; และคนอ่ืนๆ. 2543 : 38; ปรัชญา เวสารัชช์. 
2545 : 13) นอกจากนี ้การให้บริการด้านกิจกรรมนิสิตเป็นงานท่ีส าคญัซึง่มหาวิทยาลยัควรให้ความ
สนใจเป็นอยา่งมาก  เพราะเป็นสว่นชว่ยสร้างเสริมพลงัและประสบการณ์ให้กบันิสิตนอกจากการเรียน
การสอนในห้องเรียน และท าให้การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาบรรลเุป้าหมายย่ิงขึน้เพราะการ
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ให้บริการนิสิตมีความสอดคล้องและเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูร การเรียนการสอน นโยบาย การบริหาร 
การเลือกคณะ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และวินยัตา่งๆ จะท าให้นิสิตมีการพฒันาตนเองอยา่งสมบรูณ์  
(ส าเนาว์ ขจรศลิป์. 2537 : 13-18) 

การให้บริการนิสิตในด้านตา่งๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน 
ซึง่มีหน้าท่ีให้บริการระหว่างคณาจารย์  นิสิต บคุคลภายใน บคุคลภายนอก  และระหวา่งหนว่ยงานท่ี
ต้องประสานงานกนั หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของฝ่ายทะเบียนท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการด้านการ
จดัการเรียนการสอนประกอบด้วยงานทะเบียน งานอาจารย์ท่ีปรึกษา และงานตารางสอนตารางสอบ 

1.1 งานทะเบียน  ฝ่ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีหน้าท่ีเก็บรวบรวม
ข้อมลูตา่งๆ ของนิสิตตัง้แตเ่ร่ิมเข้าจนกระทัง่ส าเร็จการศกึษา และต้องมีการปรับปรุงข้อมลูให้ใหมอ่ยู่
เสมอ พร้อมท่ีจะตดิตอ่ประสานงานได้ เป็นงานให้บริการด้านงานเอกสารหลกัฐาน  เช่น การกรอก
ข้อมลูประวตัขิองนิสิต การโอนหนว่ยกิตรายวิชาของนิสิตท่ีไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ และจดัท าเอกสาร
ส าคญั เชน่ หนงัสือรับรอง หนงัสือขอรับรองการเป็นนิสิต ใบรับรองส าเร็จการศกึษา และใบประมวลผล
การศกึษา (Transcript)  นอกจากนี ้ยงัมีหน้าท่ีให้บริการข้อมลูแก่นิสิตท่ีมีปัญหาและประสานงานกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.2  งานอาจารย์ท่ีปรึกษา ฝ่ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีหน้าท่ี
ประสานงานระหวา่งอาจารย์ นิสิต ส่วนงานตา่งๆภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เชน่ 
ภาควิชาและหลกัสตูร และบคุคลภายนอก เชน่ ผู้ปกครองนิสิต ให้ได้พบอาจารย์เม่ือนิสิตมีปัญหา 

1.3  งานด้านตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมี
หน้าท่ีประสานงานด้านวิชาการหรือรายละเอียดเก่ียวกบัรายวิชาตา่งๆ ประสานงานกบัคณาจารย์
เก่ียวกบัรายวิชาท่ีสอน จดัท าตารางเรียนและตารางสอบ ให้บริการข้อมลูเก่ียวกบัการลงทะเบียน การ
เพิ่ม-ลดถอนรายวิชา การจองห้องเรียน ห้องสอบ การขอยืนค าร้องตา่งๆ การจดัสอบเก็บตวันิสิต
ส าหรับนิสิตท่ีมีการสอบซ้อนกนั และการให้บริการปรึกษาเก่ียวกบัรายวิชาท่ีมีปัญหาพร้อม
ประสานงานกบัหน่วยงานส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยั  

2. ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของฝ่าย
อาคารสถานท่ี ซึง่มีหน้าให้บริการและจดัสรรห้องตา่งๆ ควบคมุดแูลอาคารภายในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี ซึง่สถานท่ีตา่งๆมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน จงึจ าเป็นต้องมีฝ่ายการ
ให้บริการส าหรับให้นิสิต อาจารย์และบคุลากรได้ใช้ประโยชน์ เชน่ ห้องเรียน ห้องท ากิจกรรม ห้องสมดุ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องส าหรับการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ห้องเทคโนโลยีใหม่ทางด้านโสตทศัน์  
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(Audio visual) ห้องส าหรับการสอนท่ีมีนวตักรรมท่ีส าคญัคือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Courseware arts) ท่ี
สามารถกระตุ้นให้นิสิตได้มีกระบวนการคิด แสดงออก โต้ตอบ และตดัสินใจ ผา่นการจ าลองเหตกุารณ์ 
สถานการณ์จริง ท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และจดจ า และห้องส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งนิสิต 
อาจารย์  และเจ้าหน้าท่ีได้แก่ ห้องอาหาร  ห้องสว่นงานตา่งๆภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
ซึง่ห้องตา่งๆ มีส่ืออปุกรณ์ส าหรับพร้อมใช้เพ่ือให้นิสิตได้หาความรู้ และสร้างให้นิสิตได้เกิดการพฒันา
ตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้ ดงันัน้อาคารสถานท่ี ส่ือและอปุกรณ์จงึเป็นส่วนส าคญัสว่นหนึง่ในงานการ
บริการ 

3. ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต  เป็นงานฝ่ายกิจการนิสิตท่ีท าหน้าท่ีให้บริการและอ านวย
ความสะดวกในด้านตา่งๆ ให้แก่นิสิตในการท ากิจกรรม เชน่ การให้ข้อมลู  การประชาสมัพนัธ์ และการ
ตดิตอ่ประสานงาน ด าเนินการจดัสรรงบประมาณในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีนิสิตท า และพร้อมให้ค าปรึกษา 
เพ่ือให้นิสิตได้เกิดการพฒันา มีความพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียน  และ
สามารถพฒันาศกัยภาพการเป็นผู้น า  และท าให้เกิดความภมูิในตนเอง จงึท าให้นิสิตสามารถเรียนได้
โดยปราศจากความกงัวลและความเครียดตา่งๆ และสามารถเรียนได้อย่างมีความสขุและส าเร็จ
การศกึษาอยา่งภาคภูม ิ

จากการสมัภาษณ์นิสิตระดบัปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีบางส่วน 
พบวา่นิสิตประสบปัญหาในการให้บริการของคณะท่ีส าคญั  3  ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน พบวา่ระบบการลงทะเบียนลา่ช้า เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิานไมพ่ร้อมท่ีจะแก้ปัญหา แสดงปฏิกิริยาและวาจาไมพ่อใจ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าไมช่ดัเจน
และไมต่รงกนั (ธนรัตน์  ตัง้เมตตาสิตกลุ.  2554 : สมัภาษณ์) นอกจากนี ้การปิดให้บริการของฝ่าย
ทะเบียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีในชว่งเวลา 12.00-13.00 น.ซึง่เป็นชว่งปิดพกักลางวนัตาม
เวลาราชการ ท าให้นิสิตไมส่ะดวกในการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากชว่งเวลาดงักลา่วเป็นชว่งเวลาท่ี
นิสิตไมมี่การเรียนจงึเป็นเวลาท่ีสะดวกมากท่ีสดุส าหรับนิสิตในการติดตอ่กบัฝ่ายทะเบียน นิสิตจงึมี
ความต้องการให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนสลบัเวลาพกักลางวนัเพ่ือจะสามารถเปิดบริการในชว่งเวลา 
12.00-13.00 น. (สมิตา  จนัโต. 2554 : สมัภาษณ์) นอกจากนี ้นิสิตยงัประสบปัญหาด้านเทคโนโลยีท่ี
ใช้ในการลงทะเบียนเรียนอีกด้วย เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการลงทะเบียนแบบออนไลน์มีไมเ่พียงพอ จงึ
ท าให้เกิดปัญหานิสิตแยง่กนัลงทะเบียน  บางครัง้ ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในการลงทะเบียนมีปัญหาไม่
สามารถลงทะเบียนได้ (จินต์ศภุา จารนะพร. 2554 : สมัภาษณ์) ในด้านการจดัตารางเรียนตารางสอน
พบวา่เวลาเรียนไมเ่หมาะสม เน่ืองจากชว่งระยะเวลาระหวา่งการเปล่ียนรายวิชาบางรายวิชามีเวลาพกั
นานเกินไป บางรายวิชามีเวลาน้อยท าให้ไมส่ามารถเดนิไปเรียนท่ีอาคารและห้องเรียนอ่ืนได้ทนัเวลา 
(ภณัฑิรา  สาหร่ายกาญจน์.  2554 : สมัภาษณ์)  สว่นจ านวนนิสิตท่ีอนญุาตให้ลงทะเบียนเรียน
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รายวิชาตา่งๆ ไมส่อดคล้องกบัความต้องการของนิสิต บางรายวิชาเปิดจ านวนให้นิสิตลงทะเบียนน้อย
แตมี่นิสิตประสงค์ท่ีจะลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก ในขณะท่ีบางรายวิชาเปิดจ านวนให้นิสิต
ลงทะเบียนมากแตน่ิสิตประสงค์ท่ีจะลงทะเบียนเรียนน้อย (ธญัธร  ณฐัธมัม์. 2554 : สมัภาษณ์) และ
เม่ือนิสิตมีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมลูตา่งๆ นิสิตไมท่ราบวา่จะตดิตอ่หรือสอบถามข้อมลูจาก
เจ้าหน้าคนใด เน่ืองจากไมมี่การประชาสมัพนัธ์แผนผงัเจ้าหน้าซึ่งรับผิดชอบงานแตล่ะงาน (ณฏัฐา  
อศัวศริิกลุกิจ. 2554 : สมัภาษณ์) 

2. ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์  พบวา่ห้องเรียนส าหรับเรียนรายวิชา
ตา่งๆไมเ่หมาะสมกบัจ านวนนิสิต การเปิดปิดห้องเรียนมีความลา่ช้า (นรานิติ  นพศกุร์. 2554 : 
สมัภาษณ์) จ านวนห้องคอมพิวเตอร์มีไมเ่พียงพอ ในชว่งเวลาท่ีมีการเรียนการสอนรายวิชาท่ีต้องใช้
คอมพิวเตอร์ ท าให้ไมส่ามารถเปิดบริการส าหรับนิสิตใช้ในการค้นคว้าได้ นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีประจ า
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์มีกิริยาทา่ทางไมส่ภุาพ ไมด่แูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์เม่ือเกิดปัญหา (ศรีสดุา  
อมรฉายา. 2554 : สมัภาษณ์)  โสตทศันอปุกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับใช้ในห้องเรียนมีปัญหาเร่ือง
สญัญาณแทรกหรือเสียงรบกวน จ านวนโต๊ะและเก้าอีใ้นห้องเรียนมีไมเ่พียงพอ และในบางห้องเรียน 
โต๊ะและเก้าอีเ้ป็นลกัษณะพบัและเก่า ท าให้เกิดเสียงดงัเม่ือพบัโต๊ะหรือเก้าอี ้และบางครัง้ยงัท าให้โต๊ะ
หรือเก้าอีล้้มอีกด้วย  (จีรสยา  ศตวรรษธ ารง. 2554 : สมัภาษณ์) ในด้านการขอใช้สถานท่ีมีขัน้ตอน
รายละเอียดมาก ไมส่ะดวกตอ่การจองห้องเรียนเพ่ือเรียนเพิ่มเตมิหรือท ากิจกรรม นอกจากนี ้บางครัง้
เจ้าหน้าท่ีให้บริการเกิดความผิดพลาดท าให้มีการจองห้องซ า้ซ้อน (เมธาวี  เจียรตระกลู. 2554 : 
สมัภาษณ์) ในสว่นของห้องสมดุนิสิตมีความเห็นวา่เวลาในการยืมหนงัสือและจ านวนหนงัสือท่ีสามารถ
ยืมได้มีน้อยเกินไป ห้องค้นคว้าส าหรับท างานกลุม่มีจ านวนน้อยไมพ่อตอ่ความต้องการ และในบางครัง้ 
นิสิต บคุคลอ่ืน และเจ้าหน้าท่ีมาใช้บริการห้องสมดุส่งเสียงดงัรบกวน (ศริินทร์  องัไพบลูย์. 2554 : 
สมัภาษณ์) ในด้านระบบรักษาความปลอดภยัภายในอาคารตา่งๆ นิสิตเห็นว่าควรมีเทคโนโลยีและ
เจ้าหน้าท่ีในการส ารวจความปลอดภยัและทรัพย์สินมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั (ธมนวรรณ 
สิรยานนัท์. 2554 : สมัภาษณ์)   

3. ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต  พบวา่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนิสิตท างานล่าช้าและมี
ความเห็นในการช่วยประสานงานท่ีไมต่รงกนั (พรรณนา  ศกัดิช่ื์นยศ.  2554 : สมัภาษณ์) การ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่งๆไมท่ัว่ถึง ไมท่ราบแผนหรือข้อมลูและขัน้ตอนในการท ากิจกรรมและการ
ประสานงานกบัอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีทา่นใดรับผิดชอบกิจกรรมใด  (พีรญา ประสาทอาภรณ์. 2554 : 
สมัภาษณ์) การจดัแผนกิจกรรมไมช่ดัเจนและเวลาในการจดักิจกรรมไมเ่หมาะสม มีการจดักิจกรรม
ซ้อนกนั และบางกิจกรรมจดัตรงกบัชว่งเวลาเรียน  (พชัรินทร์  มิตรเทียนชาติ.  2554 : สมัภาษณ์) 
จ านวนกิจกรรมมากเกินไปท าให้เกิดปัญหาในการหานิสิตท างานกิจกรรม  นอกจากนี ้วิธีการเบกิ-จา่ย
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คา่ใช้จา่ยจากงบประมาณมีขัน้ตอน รายละเอียด และการจดัท าเอกสารยุง่ยาก ท าให้เกิดความลา่ช้า 
และในการจดัท าเอกสารเพ่ือประสานงานหรือตดิตอ่กบับคุคลภายนอกท่ีให้การสนบัสนนุกิจกรรมยงัมี
ขัน้ตอนในการด าเนินงานหลายขัน้ตอนและใช้เวลาในการประสานงานนาน (เมธาวี   เจียรตระกลุ.  
2554 : สมัภาษณ์) 

จากสภาพปัญหาดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจงึมีความสนใจในการศกึษาความคิดเห็นของนิสิต
ระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ใน 3  ด้าน  คือ  ด้านการ
จดัการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์  และด้านกิจกรรมนิสิต  ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี ้
จะท าให้ได้รับข้อมลูพืน้ฐานท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมและ
เทคโนโลยี  และสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของนิสิตตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนิสิตท่ีก าลงัศกึษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การ
ให้บริการของคณะฯ ใน 3 ด้านคือ  ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคาร
สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของ
คณะฯ ในด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 
และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต จ าแนกตามเพศ  ชัน้ปี  และหลกัสตูรท่ีศกึษา 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศกึษานีอ้าจเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายขอบข่ายของงาน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ในการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอน  การให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์  รวมทัง้การ
ให้บริการกิจกรรมนิสิตของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี และใช้เป็นแนวทางให้บคุลากรของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการจดัการเรียนการสอน  ด้านการให้บริการ
อาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตได้รับรู้ถึงความคดิเห็นของนิสิต เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการด้านตา่งๆ ดงักลา่ว เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
นิสิตตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ นิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ชัน้ปีท่ี  1- 4  ปีการศกึษา 2554   จ านวนทัง้สิน้   2,390  คน      
ตัวแปรที่ศึกษา 

1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
1.1  เพศ แบง่เป็น  

1.1.1  เพศชาย 
1.1.2  เพศหญิง 

1.2 ชัน้ปีท่ีศกึษา แบง่เป็น 
1.2.1  ชัน้ปีท่ี 1 
1.2.2  ชัน้ปีท่ี 2 
1.2.3  ชัน้ปีท่ี 3 
1.2.4  ชัน้ปีท่ี 4 

1.3 หลกัสตูรท่ีศกึษา แบง่เป็น  
1.3.1  หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  
1.3.2  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
1.3.3  หลกัสตูรสถิติศาสตรบณัฑิต 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคดิเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 3 ด้าน  ได้แก่  1. ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน  
2. ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์   3. ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ความคดิเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี หมายถึง  ความคดิเห็นความรู้สกึหรือการกระท าท่ีแสดงออกของนิสิตท่ีก าลงัศกึษาอยูมี่
ตอ่การบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านตา่งๆ ท่ีได้รับจากหนว่ยงานและบคุลากรของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ซึง่ประกอบด้วยด้านท่ีส าคญั  3 ด้าน  ได้แก่ 

1.1 ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน หมายถึง การให้บริการของหน่วยงาน
ทะเบียนคณะฯ ท่ีมีหน้าท่ีให้บริการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน ขัน้ตอน และการแก้ปัญหาให้แก่
นิสิต 
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1.2 ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ หมายถึง การให้บริการหรือการ
อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ในการใช้สถานท่ีท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือการศกึษา และการจดักิจกรรมของ
นิสิตเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีนิสิตต้องการ 

1.3 ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต หมายถึง การให้บริการของหนว่ยงานกิจการนิสิตท่ี
อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม เพ่ือสนบัสนนุในการจดักิจกรรมนิสิตให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
เชน่ สนบัสนนุอ านวยความสะดวกการให้บริการ  การวางแผนกิจกรรมตา่งๆ  การวางแผนงาน  การเงิน
งบประมาณ พสัด ุอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน อปุกรณ์การจดักิจกรรมนิสิต  บคุลากร ประชาสมัพนัธ์ 
ข้อมลูและสถิตขิัน้ตอนการปฏิบตังิาน  การประสานงาน  ตลอดจนการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่หนว่ยงานภายในงานกิจการนิสิต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพ 

2. นิสิต หมายถึง นิสิตชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ีก าลงัศกึษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีในปีการศกึษา 2554 ซึง่ประกอบด้วย 3 หลกัสตูร ได้แก่ 

2.1 หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต 
2.2 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
2.3 หลกัสตูรสถิติศาสตรบณัฑิต  

 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. นิสิตชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของหนว่ยงานคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 

2. นิสิตท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ีตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของหน่วยงานคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 

3. นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีท่ีศกึษาในหลกัสตูรฯ ท่ีตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่
การให้บริการของหนว่ยงานโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และน าเสนอตามหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้
1. แนวคิดของการให้บริการ 

1.1 ความหมาย ความส าคญั และองค์ประกอบของการให้บริการ 
1.1.1 ความหมายของการให้บริการ 
1.1.2 ความส าคญัของการให้บริการ 
1.1.3 องค์ประกอบของการให้บริการ 
1.1.4 ปัจจยัท่ีส าคญัของการบริการ 

1.2 วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายของการจดับริการเพ่ือนิสิต 
1.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานของกองบริการการศกึษา ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีขอบขา่ย
และลกัษณะงานท่ีคล้ายคลงึกนั 
1.4 แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.4.1 ความหมายของการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอน 
1.4.2 ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอน 
1.4.3 องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน 

1.4.3.1 การจดัตารางสอน 
1.4.3.2 การจดัอาจารย์ผู้สอน 
1.4.3.3 การจดัตารางสอบ 
1.4.3.4 การจดัการสอนซ่อมเสริม 
1.4.3.5 การเลือกต าราเรียน 
1.4.3.6 การจดัท าคูมื่อนิสิต 

1.5 แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการด้านอาคาร สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 
1.5.1 ความหมายของอาคาร สถานท่ีและส่ืออปุกรณ์ 
1.5.2 ความส าคญัของงานด้านอาคาร สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 
1.5.3 องค์ประกอบของอาคาร สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 

1.5.3.1 ขอบขา่ยของงานด้านอาคาร สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 
1.5.3.2 หลกัการบริหารงานอาคาร สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 
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1.5.3.3 ส่ืออปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
1.6 แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิต 

1.6.1 ความส าคญัของกิจกรรมนิสิต 
1.6.2 องค์ประกอบของกิจกรรมนิสิต 
1.6.3 สว่นงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการด้านกิจกรรมนิสิต 

2. การจดัการด าเนินงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
2.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจและภารกิจหลกั 
2.2 เอกลกัษณ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
2.3 สว่นงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอน 

2.3.1 งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
2.3.2 งานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2.3.3 งานตารางสอนตารางสอบ 

2.4 สว่นงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการด้านอาคาร สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 
2.5 สว่นงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการด้านกิจกรรมนิสิต 

 
แนวคิดของการให้บริการ 

ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของการให้บริการ 
ความหมายของการให้บริการ 

การบริการเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้มาคูก่บัทกุคนท่ีมีความสมัพนัธ์และเก่ียวข้องกบับคุคลอ่ืน มนษุย์
ไมส่ามารถอยู่คนเดียวได้จงึจ าเป็นต้องพึง่พาอาศยัผู้ อ่ืนเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้การชว่ยเหลือซึง่กนั
และกนั การบริการจงึมีความส าคญัในการปฏิบตังิานหลายด้าน ทัง้ในวงการธุรกิจการค้า  การศกึษา 
และอาชีพหลายประเภท การบริการท่ีดีสามารถท าให้ผู้ อ่ืนพอใจและมีความสขุ การบริการเป็นสิ่งท่ี
สมัผสัจบัต้องได้ยากและสญูสลายหายไปได้ง่าย การบริการเป็นกิจกรรมหรือการกระท าท่ีมีบคุคลหรือ
บคุลากรสร้างและสง่มอบให้แก่ผู้ รับบริการ โดยมีความตัง้ใจจะสง่มอบการบริการนัน้ๆ การบริโภค
บริการจะเกิดขึน้ในทนัทีหรือเกือบจะทนัทีท่ีมีการให้บริการนัน้ๆ 

ส าหรับความหมายของการให้บริการ มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้
แม้นมาส  ชวลิต (2529)  ได้ให้ความหมายของการบริการไว้วา่  หมายถึง  การปฏิบตัิ

กิจกรรมและความพยายามตา่งๆ ท่ีจะสนองความต้องการของบคุคลในด้านตา่งๆ  โดยเรียก
คา่ตอบแทน  หรือได้เปลา่  ตลอดจนความพยายามในการสร้างส านกึหรือความสนใจในสิ่งนัน้หรือ
กิจกรรมนัน้ด้วยเพ่ือให้บคุคลน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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วนัทนีย์; และคนอ่ืนๆ (2537) ได้ให้ความหมายของค าวา่บริการไว้พอสรุปได้วา่ บริการ คือ
สินค้าท่ีไมมี่ตวัตน มองไมเ่ห็น จบัต้องไมไ่ด้  มีการก าหนดราคาซือ้ขายกนัเป็นธุรกิจ  การผลิตด้าน
บริการได้แก่ การบริการท่ีมีการซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้าบริการ บริการติดตอ่ส่ือสาร การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ บริการของโรงแรม ภตัตาคาร  บริการท่องเท่ียว  บริการด้านการเงิน และงานบริการใน
ด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ศริิวรรณ  เสรีรัตน์;  และคนอ่ืนๆ (2541 : 210) กลา่วว่า การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ 
หรือความพงึพอใจท่ีสนองความต้องการของผู้ รับบริการหรือลกูค้า เชน่ โรงเรียน โรงภาพยนตร์ 
โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น 

สมชาต ิ กิจยรรยง  (2536 : 42) ได้ให้ความหมายของการบริการวา่ เป็นกระบวนการของ
การปฏิบตัิตนเพ่ือผู้ อ่ืน ในอนัท่ีจะท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความสขุ ความสะดวก หรือความสบาย   

สธีุ  นาทวรทตั  (2536) ได้ให้ความหมายของค าวา่บริการไว้วา่  บริการมีลกัษณะ  4  ประการ 
คือ จบัต้องไมไ่ด้ แบง่แยกไม่ได้  มีความอเนกพนัธ์ ไม่อาจเก็บรักษาได้ และความต้องการมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และบริการ หมายถึง  กิจกรรมซึง่สว่นใหญ่เป็นสิ่งจบัต้องไมไ่ด้ แตส่ามารถ 
ชีร้ะบแุละสร้างความพอใจให้แก่ผู้ รับได้  บริการไมจ่ าเป็นต้องเช่ือมโยงกบัการขายสินค้า หรือการขาย
บริการอ่ืน การให้บริการอาจจะใช้หรือไมใ่ช้สินค้าเป็นองค์ประกอบก็ได้  และหากมีการใช้สินค้าเป็น
สว่นประกอบก็จะไมมี่การโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้านัน้ไปให้ผู้ใช้บริการ 

คอทเลอร์  (Kotler. 1988 : 477)  ได้อธิบายความหมายของการบริการไว้วา่เป็นกิจกรรมท่ีไม่
มีตวัตนจบัต้องไมไ่ด้ (Intangible) ถกูน าเสนอโดยฝ่ายหนึ่งให้กบัอีกฝ่ายหนึง่ โดยมิได้มีการเป็นเจ้าของ 
และกิจกรรมดงักล่าวอาจถกูเสนอพว่งไปกบัสินค้าท่ีจบัต้องได้ 

บลอยส์ (Blois. 1974 : 157) ได้ให้นิยามของการบริการว่าคือ กิจกรรมท่ีเสนอขึน้เพ่ือการ
ขาย  ท าให้เกิดผลก าไรแก่ผู้ขาย  และความพอใจแก่ผู้บริโภคโดยไมท่ าให้ตวัสินค้านัน้เปล่ียนสภาพไป 

วิฑรูย์   สิมะโชคดี  (2542 : 202) ระบวุา่การบริการโดยทัว่ไปมีคณุลกัษณะท่ีส าคญัอยู ่4 
ประการ ได้แก่   

1. การบริการเป็นเร่ืองท่ีสมัผสัจบัต้องได้ยาก 
2. การบริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการตอ่เน่ืองของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีบคุลากรกระท า

เพ่ือสง่มอบแก่ผู้ รับบริการ 
3. การบริการเกิดขึน้และถกูบริโภคในขณะเดียวกนัเลย หรือเกือบจะในเวลาเดียวกนั คือมี

การบริโภคทนัท่ีมีการให้บริการ 
4. ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ ให้ความส าคญักบั “กิจกรรม” หรือ “กระบวนการ” หรือ 

“พฤตกิรรม”ของบคุลากรมากกวา่สิ่งอ่ืนๆ และรับรู้ด้วยความรู้สกึทางใจมากกวา่ ดงันัน้ 
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ค าวา่ “ความประทบัใจ” จงึมีความส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใดตอ่ผู้ รับบริการ  ความประทบัใจ
หรือความพงึพอในในการบริการจงึมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพของการบริการอยา่งยิ่ง 

มนสัวี  ธาดาสีห์; และคนอ่ืนๆ. (2545 : 4-6) ได้อธิบายลกัษณะของการบริการไว้ว่า การ
บริการมีลกัษณะเฉพาะไมเ่หมือนสินค้าอ่ืน โดยลกัษณะของการบริการ มีดงันี ้

1. ไมมี่ตวัตน  (Intangibility) ผู้ ซือ้ไมส่ามารถสมัผสัหรือมองเห็นการบริการ หรือทราบวา่จะ
ได้รับการบริการในรูปแบบใดก่อนตกลงใจซือ้ การซือ้บริการจงึเป็นการซือ้ด้วยความรู้สกึและความ
คาดหวงั การบริการสามารถสร้างความพอใจหรือไมพ่อใจให้แก่ผู้ ซือ้ได้ ดงันัน้ ผู้ขายจึงต้องสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าอย่างเตม็ท่ี เชน่ 

- สถานท่ีท่ีจะให้บริการสวยงาม โอ่อา สะอาด บรรยากาศดี 
- บคุลากรหรือพนกังานท่ีให้บริการมีบคุลิกภาพดี  แตง่กายดี  ยิม้แย้มแจม่ใสเพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้ลกูค้าวา่จะสามารถให้บริการท่ีดีได้ 
- อปุกรณ์ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  สร้างความเช่ือมัน่วา่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
- เคร่ืองหมายหรือตราของบริการท่ีสวยงาม ชดัเจน  และส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกบัการ

บริการท่ีเสนอขาย รวมทัง้ค าขวญัท่ีเชิญชวนให้มาใช้บริการด้วย 
2. ไมส่ามารถแบง่แยกการให้บริการได้ (Inseparability) ระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

เน่ืองจากการให้บริการเป็นการผลิตและการบริโภคในเวลาเดียวกนั เป็นการขายตรงจากผู้ให้บริการไป
ยงัผู้ใช้บริการในขณะนัน้ และผู้ให้บริการมีลกัษณะเฉพาะตวั ไมส่ามารถให้คนอ่ืนบริการแทนได้ จงึท า
ให้การให้บริการกระท าได้ในปริมาณจ ากดัและยงัจ ากดัในเร่ืองเวลาอีกด้วย 

3. มีความหลากหลาย (Heterogeneity) ผู้ให้บริการแตล่ะคนมีรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ให้บริการเป็นของตนเอง  อาจเหมือนหรือแตกตา่งจากผู้ให้บริการคนอ่ืน  จงึเป็นการยากท่ีจะก าหนด
มาตรฐานของการบริการไว้ว่ารูปแบบใดมีมาตรฐานดีท่ีสดุ  คณุภาพของการบริการอาจขึน้อยู่กบั
สภาพจิตใจของผู้ให้บริการ และการตดัสินเร่ืองคณุภาพของการบริการก็ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ผู้ รับบริการด้วย ดงันัน้  การวางแผนพฒันาการบริการเพ่ือให้ได้คณุภาพดี ให้ลกูค้าได้รับความเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกนัเป็นขัน้ต ่า  และหากเพิ่มความพงึพอใจแก่ลกูค้าได้เหนือกวา่ท่ีลกูค้าคาดหวงัก็จะ
ยิ่งเป็นการให้บริการท่ีดีมีคณุภาพเป็นเลิศ 

4. ไมส่ามารถเก็บสะสมได้ (Perishability)  เน่ืองจากการให้บริการไมส่ามารถผลิตและเก็บ
ไว้รอลกูค้าเหมือนสินค้าอ่ืน ๆ และความต้องการของลกูค้ามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาขึน้ลงตาม
ฤดกูาลและปัจจยัอ่ืน ๆ ความต้องการท่ีไมแ่นน่อนนีอ้าจท าให้เกิดปัญหา อาทิเชน่ ไม่มีลกูค้า หรือ
ให้บริการไมท่นัถ้ามีความต้องการพร้อมกนัมากเกินไป จงึท าให้ต้องวางแผนเพื่อกระจายและเพิ่มลกูค้า
ให้มาใช้บริการชว่งเวลาตา่งๆกนั 
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สรุปได้วา่  การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ี
เป็นการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดได้ในรูปกระท าและนามกระท าของบคุคลหรือองค์กร  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของบคุคลอ่ืน ท าให้เกิดความพงึพอใจจากผลของการกระท านัน้  ซึง่การบริการท่ีดีจะ
เป็นการกระท าท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ ท่ีแสดงความจ านงให้ได้ตรงกบัสิ่งท่ีบคุคลนัน้
คาดหวงัไว้  พร้อมทัง้ท าให้บคุคลดงักลา่วเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจตอ่สิ่งท่ีได้รับในเวลาเดียวกนั  
ในความหมายนีจ้ะครอบคลมุการบริการทกุด้าน โดยบริการมีลกัษณะท่ีส าคญั ได้แก่ (1) ไมมี่ตวัตน 
(Intangibility) ผู้ ซือ้ไมส่ามารถสมัผสั หรือมองเห็นการบริการ (2) ไมส่ามารถแบง่แยกการให้บริการได้ 
(Inseparability) ระหวา่งผู้ให้บริการ (ผู้ขาย) และผู้ใช้บริการ (ผู้ ซือ้) (3) มีความหลากหลาย 
(Heterogeneity) ผู้ให้บริการแตล่ะคนมีรูปแบบเทคนิคและวิธีการให้บริการเป็นของตนเอง และ (4) ไม่
สามารถเก็บสะสมได้ (Perishability) เน่ืองจากการให้บริการไมส่ามารถผลิตและเก็บไว้รอลกูค้าเหมือน
สินค้าอ่ืน ๆ  การให้บริการเป็นสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่างผู้ให้บริการกบัผู้ รับบริการท่ีมี
การท ากิจกรรมร่วมกนัและต้องพึง่พาอาศยักนัเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจในการ
ให้บริการสงูสดุตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการ เช่น เดียวกบัการให้บริการของสถาบนัการศกึษา
ท่ีมีการจดับริการตา่งๆให้แก่นิสิต อาจารย์ และบคุคลทัว่ไป ซึง่สถาบนัการศกึษามีการก าหนดรูปแบบ
ของการให้บริการท่ีต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีสถาบนัก าหนด  

ความส าคัญของการให้บริการ 
สมชาต ิ กิจยรรยง (2536 : 15) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการบริการไว้ดงันี ้
1. การให้บริการท่ีดีและมีคณุภาพเกิดขึน้จากตวับคุคล  ซึง่อาศยัเทคนิคกลยทุธ์  ทกัษะและ

ความแนบเนียนท่ีท าให้ชนะใจลกูค้าท่ีมาติดตอ่ธุรกิจ หรือบคุคลทัว่ไปท่ีมาใช้บริการ 
2. การให้บริการสามารถกระท าได้ทัง้ก่อนการติดตอ่  ในระหวา่งการตดิตอ่ หรือภายหลงัการ

ตดิตอ่  ซึง่เป็นการให้บริการจากตวับคุคลทกุระดบัในองค์กร  รวมทัง้ผู้บริหารด้วย 
3. การบริการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือชว่ยให้ผู้ ท่ีมาติดตอ่กบัองค์กรเกิดความเช่ือถือศรัทธา  และ

สร้างภาพลกัษณ์  ซึง่จะมีผลในการสัง่ซือ้หรือใช้บริการด้านอ่ืน ๆ อีกในโอกาสหน้า 
สมชาต ิ กิจยรรยง (2536 : 17) ได้กลา่วว่า ผู้ท าหน้าท่ีในการให้บริการต้อนรับควรมี

คณุสมบตัดิงันี ้
1. มีความรอบรู้และรู้รอบ ทัง้ในด้านของผู้บริหารโครงสร้างขององค์กร ข้อมลูขา่วสาร 

และการเปล่ียนแปลงตา่งๆ 
2. บคุลิกภาพท่ีดี  แสดงถึงความกระตือรือร้น 
3. ร่างกายแข็งแรง  ทา่ทางคลอ่งแคลว่ 
4. มีจิตส านกึในการต้อนรับและบริการท่ีดี 
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5. ชอบชว่ยเหลือผู้ อ่ืนมีไมตรีจิต 
6. เป็นคนช่างสงัเกต  มีปฏิภาณดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
7. มีเทคนิคและศลิปะในการพดู  หรือการผอ่นคลายอารมณ์ผู้ อ่ืน 
8. เก็บอารมณ์ได้ดี  เป็นคนมีเหตผุล 
9. สภุาพออ่นโยน ออ่นน้อมถ่อมตนเสมอ 
10. เป็นผู้ มีสมัมาคารวะ 
11. อดทน  อดกลัน้ และรู้จกัให้อภยัคนเสมอ 
ฉะนัน้ จากคณุลกัษณะของการให้บริการดงักลา่วข้างต้น พอจะสรุปเป็นด้านตา่ง ๆ ได้ ดงันี ้
1. ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ได้แก่ เป็นกนัเอง ไมถื่อตวั ชอบชว่ยเหลือผู้ อ่ืน มีไมตรีจิต พดูจา

ไพเราะ รู้จกัใช้จิตวิทยา 
2. ด้านการควบคมุอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ดี ไมใ่ช้อ านาจขม่ขู ่ มีความอดทน มีความยืดหยุ่น 

เก็บอารมณ์ได้ดี  เป็นคนมีเหตผุล สขุภาพจิตดี 
3. ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่  รับผิดชอบงานทกุสิ่ง ทกุขัน้ตอน เห็นอกเห็นใจตอ่ความ

ล าบากยุง่ยากท่าทางคลอ่งแคลว่ กระฉบักระเฉง กระตือรือร้นขณะบริการ 
4. ด้านการส่ือสารความหมาย ได้แก่  มีความสภุาพ  พดูจาไพเราะ ตอบสนองตอ่ความ

ประสงค์ของผู้มารับบริการอยา่งรวดเร็ว มีเทคนิคและศลิปะในการพดู 
5. ด้านความสามารถในงาน  ได้แก่ มีความรอบรู้และรู้รอบในเร่ืองของการบริการ เป็นคน

ชา่งสงัเกต  มีปฏิภาณดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  ยดึระเบียบและแนวทางท่ีถกูต้องอยา่งมีเหตผุล 
6. ด้านจิตส านึกในการบริการ ได้แก่ มีจิตส านึกในการต้อนรับและบริการท่ีดี  ยอมรับฟัง

ความคดิเห็น  เคารพความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ให้บริการมากกวา่ผู้ รับบริการคาดหวงัเอาไว้ 
สรุปได้วา่ การให้บริการท่ีดีและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ รับบริการเป็นสิ่ง

ส าคญัยิ่ง เน่ืองด้วยสงัคมปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงและการแขง่ขนัสงู การให้บริการท่ีดีจะเป็น
เคร่ืองมือช่วยให้ผู้ ท่ีมาติดตอ่กบัองค์กรเกิดความเช่ือถือ ซึ่งการให้บริการท่ีดีนัน้ ปัจจยัทางด้านบคุคล
ผู้ท าหน้าท่ีให้บริการนัน้มีความส าคญัยิ่ง 

องค์ประกอบของการให้บริการ  
ปรัชญา  เวสารัชช์  (2540)  ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการบริการไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
1. สภาพแวดล้อม  หมายถึง  สภาพทัว่ไปซึง่ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการบริการ  แต่

สภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึของผู้มารับบริการท่ีส าคญั  ได้แก่ 
1.1 การเดนิทางท่ีง่ายและสะดวกในการมาติดตอ่ขอรับบริการ 
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1.2 สถานท่ีของหนว่ยบริการ  ได้แก่  อาคาร  สภาพแวดล้อมของหนว่ยบริการ  สถานท่ี
รับบริการ  และสภาพห้องน า้  ซึง่สถานท่ีเหล่านีข้องหนว่ยบริการต้องมีลกัษณะและสภาพท่ีเหมาะสม  
มีความกว้างขวาง  สะอาด  เป็นระเบียบ  และปลอดภยั  รวมทัง้ควรจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้
คอยให้บริการแก่ผู้ ท่ีมารับบริการ 

2. การประชาสมัพนัธ์ท่ีดีต้องมีรอยยิม้  จะชว่ยให้ผู้ รับบริการเกิดความมัน่ใจในการติดตอ่  
ให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ให้ความกระจา่งในขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัตินในการติดตอ่ขอรับบริการ 

3. กระบวนการบริการ  ความประทบัใจท่ีดีของผู้ รับบริการขึน้อยู่กบักระบวนการบริการท่ี
รวดเร็ว  ชดัเจน  มีระเบียบ  มีประสิทธิภาพ  ถกูต้อง  โปร่งใส  และสะดวก  ประหยดัเวลาและ
คา่ใช้จา่ย 

4. พฤตกิรรมและวิธีการบริการของผู้ให้บริการ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุใน
การสร้างความพงึพอใจในการบริการ เพราะผู้ รับบริการได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการสมัผสักบั
ผู้ให้บริการ ซึง่สิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ให้บริการ มีดงันี ้

4.1 บคุลิกภาพและการปรากฏตวัของผู้ให้บริการ  ได้แก่ รูปร่างหน้าตา  เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่
กาย 

4.2 การพดูจาและการตอบค าถามของผู้ให้บริการ 
จรวยพร  กลุอ านวยชยั (2538 : 18; อ้างอิงจาก นนัทวฒัน์  วฒันรุ่งเรือง. 2533. หน้า 45) 

กลา่ววา่ องค์ประกอบของงานบริการต้องประกอบด้วยคณุลกัษณะ  3  ประการ ดงันี ้
1. คณุภาพของทรัพยากร  ต้องเลือกสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมแล้ววา่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของผู้ใช้และมีคณุภาพดี 
2. คณุภาพของบคุลากรผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้และรอบรู้ในงานบริการนัน้

เป็นอย่างดี 
3. การส่ือสาร เชน่ การส่ือสารระหวา่งผู้ให้บริการการใช้ภาษา  สญัลกัษณ์ต้องสามารถ

ส่ือความหมายให้เข้าใจกนัได้ง่ายและเป็นอย่างดี 
สรุปได้วา่ การให้บริการทกุคนตา่งมีความคาดหวงัวา่จะได้รับบริการท่ีดี และถกูใจ คือความ

สะดวก รวดเร็ว ทนัใจ ใช้เวลาในการตดิตอ่น้อย ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องสมบรูณ์ ได้รับประโยชน์สงูสดุ ซึง่
การให้บริการท่ีดีนัน้ หนว่ยงานท่ีท าหน้าท่ีให้บริการจะต้องค านงึถึงองค์ประกอบของการบริการให้
ครบถ้วน ไมว่า่จะเป็นด้านสภาพแวดล้อม คณุลกัษณะ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผู้ ให้บริการ หรือ
กระบวนการการให้บริการ  
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ปัจจัยท่ีส าคัญของการบริการ 
ปัจจยัท่ีส าคญัของการให้บริการอาจเป็นสิ่งท่ีมีตวัตน เชน่ อาคารสถานท่ี และสิ่งท่ีไมมี่ตวัตน

เชน่  การให้บริการตา่งๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการให้ได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 
ดงัท่ี วิฑรูย์ สิมะโชคดี (2542)  ได้กลา่วถึงปัจจยัส าคญัของการบริการอยา่งมีคณุภาพว่า

ขึน้อยู่กบัผู้ให้บริการและสถานท่ีบริการ สิ่งแรกในการท่ีจะสร้างความประทบัใจได้ก็คือ สถานท่ีในการ
ให้บริการ เพราะเป็นภาพแรกท่ีผู้ รับบริการพบเห็น สถานท่ีท างานเรียบร้อย สวยงาม แสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพของหนว่ยงานได้ด้วย และอีกประการหนึง่ คือความยิม้แย้มและความเต็มใจของผู้
ให้บริการ  โดยเฉพาะผู้ ท่ีนัง่อยูใ่นต าแหนง่ประชาสมัพนัธ์ท่ีเป็นจดุแรกแหง่การสมัผสั จงึไมใ่ชใ่บหน้าท่ี
ปรากฏรอยยิม้อยา่งเปิดเผยเทา่นัน้แตย่งัจะต้องเป็น “รอยยิม้ท่ียินดีต้อนรับ”ด้วย เพราะฉะนัน้  ควร
จะต้องมีการสร้างจิตวิญญาณของนกับริการ (Service mind) ขึน้ในหนว่ยงานบริการ  โดยควรมีการ
สนบัสนนุให้มีพฒันา  ฝึกอบรม ปลกูฝัง  เพราะผู้ มีหน้าท่ีอยูด้่านหน้าของการติดตอ่จากผู้ใช้บริการ
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีจิตวิญญาณของนกับริการเป็นทนุเดมิอยู่แล้ว คือเป็นคนท่ีเตม็ใจในการท างานบริการ 
และมีความสขุกบัการให้บริการคนอ่ืน คณุภาพของการบริการจงึวดัได้ด้วยการบริการท่ีมีความ
ประทบัใจหรือความสขุใจของผู้ รับบริการเป็นต้น 

วีระพงษ์  เฉลิมจิรวฒัน์  (2539 : 7-8) กลา่ววา่บคุลากรควรรู้และปฏิบตัติามหลกัการ
ให้บริการท่ีดี 7 ประการ ตามความหมายของค าวา่ S-E-R-V-I-C-E  คือ  

1. บริการด้วยความยิม้แย้มแจม่ใสและความเข้าใจ (Smiling and sympathy) ด้วย
ความรู้สกึวา่ผู้ เข้ารับบริการมีความยุง่ยากใจในการแสวงหาสิ่งท่ีต้องการและก าลงัอยากได้ความ
ชว่ยเหลือ 

2. บริการสนองตอบด้วยความรวดเร็ว (Early response) สิ่งนีเ้ป็นคณุสมบตัขิองผู้
ให้บริการเชิงรุก ซึง่สร้างความประทบัใจได้ดี 

3. บริการพร้อม ๆ ไปกบัการให้เกียรต ิ(Respectful) โดยไมแ่สดงอาการดถูกูผู้ใช้บริการ 
ไมว่า่จะอยูใ่นระดบัใดก็ตาม 

4. บริการด้วยความเตม็ใจ (Voluntariness manner) โดยไมค่ดิว่างานเป็นเพียงภาระ
รับผิดชอบท่ีผ่านเข้ามาเท่านัน้ แตแ่สดงออกด้วยความจริงใจ ด้วยความรู้สึกสร้างสรรค์ 

5. บริการเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองและหนว่ยงาน (Image enhancing) โดยให้ผู้
พบเห็นมีความรู้สกึท่ีดี และสนบัสนนุเกือ้กลูในภารกิจท่ีก าลงัด าเนินอยู่ 

6. บริการด้วยมารยาทท่ีดี (Courtesy) คือการแสดงออกด้วยกริยามารยาทท่ีสภุาพ 
งดงาม และถ่อมตน  
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7. บริการด้วยความกระตือรือร้น (Enthusiasm) แสดงอาการกระฉับกระเฉงในลกัษณะ
งดงามและพอเหมาะพอดี ท าให้ผู้ รับบริการเกิดความประทบัใจ และพงึพอใจ 

สรุปได้วา่  ปัจจยัท่ีส าคญัของการบริการมีหลายสิ่งน ามาประกอบการท่ีพร้อมจะให้บริการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่  สิ่งท่ีมีตวัตนอนัได้แก่ อาคารสถานท่ี ส่ือ อปุกรณ์ และเทคโนโลยีตา่งๆ และ
สิ่งท่ีไมมี่ตวัตน เชน่  การให้บริการ ตา่งๆ พฤตกิรรมและทศันคตขิองผู้ให้บริการ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการจัดบริการเพื่อนิสิต 
การให้บริการของสถานศกึษามีความส าคญัส าหรับนิสิตในการอ านวยความสะดวกในด้าน 

ตา่ง ๆ เพราะสถานศกึษามีหน้าท่ีจดัทกุสิ่งทกุอยา่งเพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์ตามท่ีต้องการและให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีแตล่ะสถานศกึษาก าหนด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการพฒันานิสิตทัง้ในด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสตปัิญญาเพ่ือให้นิสิตได้รับประโยชน์สงูสดุในการศกึษา การให้บริการนิสิตและ
นกัศกึษานัน้เป็นหน้าท่ีหลกัของสถาบนัการศกึษาทกุแหง่ เป็นการคาดการณ์หรือการก าหนด
รายละเอียดลว่งหน้าเก่ียวกบัองค์ประกอบทางการศกึษา  ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมให้อยูใ่น
ทิศทางเดียวกนั  เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีสถาบนัการศกึษานัน้ๆ ได้ก าหนดไว้ ดงันัน้ การให้บริการ  ณ  
ท่ีนีจ้งึประกอบไปด้วย การให้บริการทางวิชาการ  การให้บริการด้านสวสัดิการ  การให้บริการด้าน
อาคารสถานท่ี และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

บรูเนอร์ (Bruner. 1971 : 18-21) ได้กล่าววา่ การปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษา และการ
ปรับปรุงสถาบนัการศกึษาไม่เพียงพอ สิ่งส าคญัคือการสร้างความสามารถด้านหนึง่ของคนเก่ียวกบั
วฒันธรรม สงัคม เทคโนโลยี และไมเ่พียงแตใ่ห้ความรู้เทา่นัน้ แตจ่ะต้องท าให้เขารู้สึกว่าเป็นสว่นหนึง่
ของสงัคม และมีความเป็นเจ้าของสิ่งนัน้ด้วย  

ดงันัน้ สิ่งท่ีส าคญัท่ีชว่ยสนบัสนนุสถาบนัการศกึษาคือการให้บริการ เพราะการให้บริการ
โดยทัว่ไปเป็นการกระท าหรือปฏิบตัิการชว่ยให้บคุคลหรือผู้ รับริการได้รับความสะดวกสบาย  ความ
รวดเร็ว ความปลอดภยั และความเป็นธรรม ซึง่การบริการมีหลกัท่ีส าคญัคือต้องค านงึถึงความ
สอดคล้องกบัความต้องการของบคุคลสว่นใหญ่เป็นหลกั มีการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
สามารถอ านวยความสะดวกให้แกผู่้ รับริการได้อย่างเทา่เทียมกนัและมีคณุภาพ 

งานบริการนิสิต หมายถึง งานท่ีสถาบนัการศกึษาจดัขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตท่ี
ศกึษาในมหาวิทยาลยั การจดับริการให้นิสิตจะต้องเป็นไปเพ่ือสง่เสริมพฒันาการในทกุด้านของนิสิต 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง โดยการจดับริการท่ีส าคญั เชน่ บริการสนัทนาการ บริการ
แนะแนว บริการสขุภาพอนามยั และบริการจดัหางาน ทัง้นีเ้พ่ือชว่ยลดหรือขจดัปัญหาตา่งๆ ให้แก่นิสิต 
เพ่ือชว่ยให้นิสิตเป็นบคุคลท่ีสมบรูณ์ทัง้สติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ (ส าเนาว์  
ขจรศลิป์. 2537 : 13-18)  
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วิลเลียมสนั (เพ็ญศรี มณีค า. 2538 : 22; อ้างอิงจาก  Williamson. 1961: 3) ได้ให้
ความหมายไว้วา่ งานบริการเพ่ือนิสิต หมายถึง โปรแกรมการด าเนินงานส าหรับนิสิตและแนวคิด
เก่ียวกบันิสิต และเน้นถึงการบริการโดยทัว่ไปในทกุมหาวิทยาลยัในการชว่ยนิสิตนกัศกึษาแก้ไขปัญหา
เร่ืองการเป็นคนท่ีมีเหตผุล พฒันาการทางด้านทกัษะ การร่วมมือกนัเป็นหมู่คณะ สามารถเรียนและ
อา่นได้อยา่งรวดเร็ว สว่นทางด้านแนวความคิดเก่ียวกบัการเป็นนิสิต ได้แก่ พฒันาการในด้านตา่ง ๆ 
เชน่ ด้านร่างกาย ศีลธรรมจรรยาของการเป็นปัญญาชน และด้านสงัคม ดงันัน้การด าเนินงานด้านการ
บริการของหนว่ยงานรัฐ หรือเอกชน รวมถึงสถาบนัการศกึษาควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

การจดับริการเพ่ือนิสิต มีวตัถปุระสงค์พอสรุปได้ดงันี ้
1. เพ่ือช่วยจดับรรยากาศท่ีพกัอาศยัและมหาวิทยาลยัโดยรอบด้าน เพ่ือดงึดดูให้เกิด

สมัฤทธิผลทางวิชาการ ในขณะท่ีได้จดัแรงกระตุ้นทางสตปัิญญาให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
2. เพ่ือจดับริการตา่งๆ อนัจะช่วยให้นิสิตแตล่ะคนพฒันาตนเองและเสริมสร้างให้นิสิตเข้าใจ

จดุประสงค์ของตนเองในการเข้ามาศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาได้ดีขึน้ 
3. จดัให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกฝนประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิและหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเรียนรู้

การท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
4. พยายามจดับริการชว่ยเหลือให้นิสิตท่ีมีคณุคา่ควรชว่ยเหลือให้จบการศกึษา 
5. เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์มีโอกาสตดิตอ่ใกล้ชิดนอกห้องเรียนเพ่ือให้การศกึษา

เก่ียวกบัชีวิตจริงและปัญหาชีวิต 
6. เพ่ือช่วยให้นิสิตแตล่ะคนพฒันาความรับผิดชอบและวินยัของแตล่ะคน 
7. เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศของการบ ารุงขวญัก าลงัใจ 
8. ประชาสมัพนัธ์ให้บณัฑิต อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนได้ทราบความมุง่หมายของ

มหาวิทยาลยั 
สรุปได้วา่  การจดัการบริการเพ่ือนิสิตมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาเพ่ือให้นิสิตเป็นผู้ มีความรู้

ทัง้ทางด้านวิชาการ  ด้านสงัคม ด้านคณุธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตวัและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้
อยา่งมีความสขุ  สถาบนัการศกึษาจงึควรให้ความส าคญักบัการให้บริการนิสิต เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นิสิตท่ีก าลงัศกึษา  
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ขัน้ตอนการด าเนินงานของกองบริการการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอบข่าย
และลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน 

การให้บริการการศกึษาของแตล่ะสถาบนัอาจมีการจดัหนว่ยงานท่ีท าการสง่เสริมและ
สนบัสนนุงานด้านวิชาการ  การพฒันาการจดัการเรียนการสอน  และการผลิตบณัฑิตท่ีแตกตา่งกนั
ออกไป ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

การด าเนินงานของกองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ด าเนินการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลยั  คือ จดัการและประสานงานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒให้มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตวัมากท่ีสดุ  กองบริการการศกึษามหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒได้รับอนมุตัิให้แบง่สว่นราชการ  โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคญั  4  ด้าน ดงันี ้(กานดา  
กรีหิรัญ. 2541: 11; อ้างอิงจาก ทบวงมหาวิทยาลยั. 2535) 

1. งานพฒันาหลกัสตูรและการสอน 
2. งานทะเบียนและสถิตนิกัศกึษา 
3. งานสง่เสริมวิจยัและต ารา 
4. งานธุรการ 
ส าหรับการด าเนินงานของกองบริการการศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ มีการแบง่สว่นงานออกเป็น 4  งานและมีขอบขา่ยของการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้(สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2547: ออนไลน์)   

1. งานธุรการ 
2. งานทะเบียนและสถิตนิกัศกึษา 
3. งานเอกสารและการพิมพ์ 
4. งานหลกัสตูรและพฒันาคณาจารย์ 
ส าหรับมหาวิทยาลยัชินวตัร  แบง่การบริหารงานของฝ่ายทะเบียนและการบริการการศกึษา  

ออกเป็น 2  กลุม่งานใหญ่และ 6  งานยอ่ย  และมีขอบเขตของการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้(มหาวิทยาลยั
ชินวตัร.  2545 : 1-3) 

1. กลุม่งานรับสมคัรนกัศกึษาและบริการการศกึษา (Admissions and Education 
Services) แบง่ออกเป็น 3 งานยอ่ยคือ 

1.1  งานรับสมคัรนกัศกึษา  (Admission) 
1.2  งานบริการการศกึษา (Education Services) 
1.3  งานข้อมลูบณัฑิต (Graduates Information) 

2. กลุม่งานทะเบียนนกัศกึษา (Registration) แบง่ออกเป็น 3 งานยอ่ยคือ 
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2.1 งานทะเบียนนกัศกึษา 
2.2 งานวดัผลและประมวลผล (Testing and Assessment) 
2.3 งานตารางสอนและตารางสอบ (Classroom and Exam Schedules) 

พรรณพิมล  ตรีมงคล (2545 : 4) ได้ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนกัศกึษาภาคสมทบท่ีมีตอ่
บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบวา่  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของงานบริการวิชาการเป็น 3  ด้าน คือบริการ
ห้องสมดุ บริการทะเบียนวดัผล และบริการส่ือการเรียนการสอน 

สรุปได้วา่  กองบริการการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามีขอบข่ายและลกัษณะงานท่ี
คล้ายคลงึกนั มีหน้าท่ีให้บริการกบันิสิตนกัศกึษาทัง้สิน้  ซึ่งขอบเขตของงานจะต้องครอบคลมุงานทกุ
ด้านท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แตก่ารรับสมคัรนิสิตนกัศกึษา  จนกระทัง่นิสิตนกัศกึษาจบการศกึษาออกไป  
แตกตา่งกนัแตเ่พียงการแบง่หนว่ยงานภายในของแตล่ะสถาบนั  ทัง้นี ้ สถาบนัอดุมศึกษาแตล่ะแหง่จะ
เลือกจดัลกัษณะใดย่อมขึน้อยูก่บัแนวคิดและวตัถปุระสงค์แตล่ะสถาบนั  รวมทัง้ต้องค านงึถึง
ลกัษณะเฉพาะของสถาบนัและทรัพยากรตา่งๆ ของสถาบนันัน้ด้วย กองบริการการศกึษาจงึเป็น
หนว่ยงานหนึง่ของสถาบนัอดุมศกึษาซึง่มีการจดับริการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นิสิตนกัศกึษา คณาจารย์ 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

จากแนวคดิ องค์ประกอบ และหลกัการในการให้บริการทัว่ไปและการให้บริการใน
สถาบนัอดุมศกึษาน าไปสู่แนวคดิ หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการแก่นิสิตใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์  และด้านกิจกรรม ซึง่มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน 

ความหมายของการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอน หมายถึง การจดัให้มีการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศใน

การเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัไิด้โดยบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ประกอบกบัการจดัหลกัสตูร พฤตกิรรมการสอนของอาจารย์ การน าส่ือการเรียน
การสอนมาใช้อยา่งถกูต้องเหมาะสม รวมถึงสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน องค์ประกอบเหล่านี ้
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด สงดั   อทุรานนัท์ (2532 : 16)  กลา่วว่า “การเรียน การสอนในระดบั 
อดุมศกึษาวา่ท าให้การจดัการศกึษาด าเนินไปด้วยดี ทัง้แก่ตวัผู้ เรียนเอง และชว่ยให้อาจารย์มีทิศทาง
และมีสิ่งก าหนดในการสอนเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีสอน ส่ือการสอน 
การวดัและประเมินผล” 
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การให้บริการด้านการจดัเรียนการสอนเป็นส่วนส าคญัของการจดัการเรียนการสอนซึง่ 
อ านวย  นาคทตั (2540 : 81-91) ได้กลา่ววา่ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพขึน้อยู่กบัผู้สอน
ในสถานศกึษา ซึง่ต้องมีทศันคติตอ่การท างาน มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ อทุิศเวลาเพ่ือการสอน และ
กรมวิชาการ (2533: 5) ได้กลา่ววา่การจดัการเรียนการสอนใช้วิธีผสมผสานการให้ความรู้กบัการปฏิบตัิ
จริง  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคดิอยา่งมีเหตผุล และกระบวนการกลุม่ ผดงุชาติ สวุรรณ
วงศ์  และไพฑรูย์  สินลารัตน์ (2543 : 7) ได้กลา่ววา่ อาจารย์ นอกจากจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ
สาขาวิชาของตนแล้ว  ยงัต้องมีความรู้ด้านวิธีการสอน  กระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยา  และ
เทคโนโลยีทางการศกึษาด้วย ส าหรับ ชาญชยั ยมดษิฐ์ (2548 : 387)  กลา่ววา่ความส าคญัของ
กิจกรรมการเรียนการสอนเปรียบเสมือนหวัใจของการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ  ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจดุประสงค์ได้จริง  โดยเฉพาะปัจจบุนัจะเห็นได้วา่การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุ
คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ  

ในท านองเดียวกนั วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2543 : 70) ได้กลา่วว่า การเตรียม
แผนการเรียนเพ่ือให้ผู้ศกึษาได้เตรียมตวัไว้ตลอดหลกัสตูรการศกึษา การให้นิสิตรู้จกัหลกัสตูร รู้จกั
วางแผนการจดัวิชาเรียน เวลาเรียน เวลาสอบ เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้นิสิตเห็นภาพการศกึษาของ
ตนเองอยา่งเดน่ชดั ซึง่ในการจดัท าแผนการเรียน สถาบนัการศกึษาแตล่ะแหง่จะมีการจดัการท่ี
แตกตา่งกนั โดยจะน าข้อมลูตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นมาสรุป วิเคราะห์ ผ่านการประชมุพิจารณาปรับให้
เหมาะสม เพ่ือให้ได้แผนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตามจดุมุง่หมาย ซึง่กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ท่ีส าคญั คือการจดัตารางสอน การจดั
อาจารย์ผู้สอน การจดัตารางสอบ การจดัการสอนซ่อมเสริม การเลือกต าราเรียน และการจดัท าคูมื่อ
นิสิต  

การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนเป็นงานท่ีส าคญั เพราะเป็นการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ผู้สอนมีทิศทางในการสอน เพ่ือให้
การเรียนการสอนบรรลตุามจดุประสงค์และสง่ผลตอ่การผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ ซึง่ถือเป็น
ความส าเร็จในสถาบนัการศกึษานัน้  

ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอนเป็นการจดัวางแผนการศกึษาให้แก่ผู้ เรียนซึง่มีความส าคญัตอ่

ผู้ เรียนทกุระดบั ประกอบไปด้วยปัจจยั  องค์ประกอบ และกระบวนการท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้  
ประสบการณ์  ซึง่จะไปน าสู่จดุมุง่หมาย  ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนเป็นการจดัด าเนินงานเก่ียวกบั
การจดักิจกรรมในการเรียนการสอน  ประสบการณ์ตา่งๆ ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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วิจิตร  ศรีสอ้าน (เบญจวรรณ บญุประกอบพร. 2545 : 13; อ้างอิงจาก วิจิตร ศรีสอ้าน. 2518 
: 8-9) กลา่วว่าการเรียนการสอนจะประสบความส าเร็จได้นัน้ ต้องประกอบไปด้วยปัจจยัส าคญัพืน้ฐาน 
4 ประการ คือ  

1. วางวตัถปุระสงค์ของการสอนให้ชดัเจนและสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของหลกัสตูรของ
สถาบนั 

2. ส ารวจสภาพความพร้อมและความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียน โดยพิจารณาความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล 

3. เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพของผู้ เรียน เชน่ การบรรยาย การอภิปราย การให้
ท ารายงานโดยน าเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนมาประกอบ 

4. วดัผลและประเมินผลเพื่อความก้าวหน้าหรือการพฒันาของผู้ เรียน 
บรรยากาศในการเรียนการสอนถือเป็นสว่นหนึง่ในการเอือ้อ านวยให้ผู้ศกึษาประสบ

ความส าเร็จในการเรียนรู้ ถ้าบรรยากาศในการเรียนการสอนดีมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้ผู้ศกึษาเกิด
การเรียนรู้ เป็นบณัฑิตท่ีทรงไว้ซึง่ความรู้ความสามารถ และมีคณุธรรมตามความมุง่หมายของ
มหาวิทยาลยั (วชัชิรา  ศกัดิ์สนิท. 2535 : 25) อีกทัง้การมีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอนเป็นสิ่ง
ท่ีส าคญัท่ีท าให้ผู้ เรียนและผู้สอนมีความรู้สกึสบายและยอมรับซึง่กนัและกนั ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน
สามารถจะแสดงความคดิเห็น ซึง่จะท าให้มีความรู้สกึว่าไมใ่ชส่ิ่งท่ีนา่เบื่อหน่ายหรือตลกขบขนั (สมุิตรา 
ชิตามร 2546 : 19) 

สว่น โรไมน์ (จนัทร์เพ็ญ หงษ์ทอง. 2545 : 27;  อ้างอิงจาก Romine. 1974. pp. 139-143) 
กลา่ววา่องค์ประกอบท่ีจะชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ได้มีดงันีคื้อ  

1. บคุลิกภาพของผู้สอน ผู้สอนควรมีความกระฉบักระเฉง มีอารมณ์ขนั มีความสนใจท่ีจะ
สอนและเป็นกนัเองกบัผู้ เรียน  

2. การเตรียมการสอน ผู้สอนควรเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี ชีแ้จงให้ผู้ เรียนทราบ
วตัถปุระสงค์ในวิชาท่ีเรียน รวมทัง้แนะน าหนงัสืออ้างอิงตา่งๆ  

3. การเสนอเนือ้หา ผู้สอนควรอธิบายชดัเจน กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คดิ สามารถใช้วิธีสอนแบบ
ตา่งๆ ท าเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย  

4. การประเมินผล ผู้สอนควรประเมินผลเป็นขัน้ๆ เพ่ือเสริมแรงทางการเรียน เชน่ แจ้งให้
ผู้ เรียนทราบผลการสอบโดยเร็ว และให้ก าลงัใจผู้ เรียน  

5. การรับฟังความคดิเห็นของผู้ เรียน ผู้สอนควรรับฟังความคดิเห็นของผู้ เรียนและประเมิน
ตนเองเสมอ 
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อาจกลา่วโดยสรุปได้ว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีดีนัน้จะท าให้นิสิตนกัศกึษามีทศันคตท่ีิดี
ตอ่การเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ และสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบตัไิด้โดยบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

ในอดีต มีการศกึษาเก่ียวกบัการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษา 
โดยมีผลการศกึษาท่ีส าคญั ดงันี ้

อ าพนั ออ่งเอ่ียม (2541 : 137) ศกึษาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยัศรีปทมุในทศันะของ
ผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา พบว่าในด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษามีความเห็นวา่
มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เน่ืองจากอาจารย์บางทา่นยงัขาดเทคนิคในการถ่ายทอดวิชา
ความรู้ และมีความรู้ไมท่นัสมยัเทา่ท่ีควร อาจารย์ควรให้ความชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีบกพร่องทางการ
เรียนมากขึน้ ซึง่เป็นวิธีหนึง่ท่ีจะแก้ไขปัญหานกัศกึษาท่ีไม่ตัง้ใจเรียนให้สนใจการเรียนมากขึน้ ควรจดั
โครงการอบรมสมัมนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอน 

นารี รมย์กลู (2547 : 108) ได้ศกึษาความคดิเห็นของอาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการ
เรียนการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ พบวา่ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีปทมุในระดบัมาก 
อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัได้ได้ก าหนดแบฟอร์มโครงการสอน (Course outline) ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั โดยก าหนดรายละเอียด เชน่ รหสั ช่ือวิชา จ านวนหนว่ยกิต วนั/เวลาเรียน ช่ืออาจารย์
ผู้สอน หวัข้อเร่ืองในการเรียนการสอนตลอดภาคการศกึษา 

พนม หวดัสว่าง (2542 :  64) ได้ศกึษาความคดิเห็นของอาจารย์ตอ่หลกัสตูรและการจดัการ
เรียนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ด้านการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนต้องพฒันาองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจบุนั สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นและเตรียมพร้อมตลอดเวลา ควรจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือ
สนบัสนนุให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถน าเสนอความรู้ทัง้วิเคราะห์และวิจารณ์  

พรเทพ  ไทยรักษ์ (2539 : 184) ได้ศกึษาทศันะของนกัศกึษามหาบณัฑิตตอ่กระบวนการ
เรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นใน 4 ด้าน คือ ด้าน
เนือ้หาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ด้านคณาจารย์ และด้านปัจจยัท่ี
สนบัสนนุตอ่การเรียนการสอน พบวา่ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษาเห็นว่ากระบวนการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ในการจดัการเรียนการสอนอาจารย์มีการชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ เสนอเค้าโครงเนือ้หารายวิชา ก าหนดการสอนงานท่ีท า และเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้ทราบอยา่ง
ชดัเจน และกระตุ้นให้นกัศกึษาได้ท าการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ นอกจากนัน้ นกัศกึษาเห็นวา่จะได้รับ
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ประโยชน์จากการท ารายงาน และการศกึษาค้นคว้าตามท่ีอาจารย์มอบหมาย และเป็นการกระตุ้นให้
นกัศกึษาได้รู้จกัคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหวา่งนกัศกึษา
และมีข้อเสนอแนะวา่อาจารย์ควรใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความสนใจ  

ก่ิงแก้ว เอ่ียมแฉล้ม (2542 : 72) ได้ศกึษาเร่ืองสภาพการจดัการสอนของคณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ มหาเมฆ ตามทศันะของนกัศกึษาด้านวิธีการสอน 
ด้านส่ือการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ผู้วิจยัแสนอแนะวา่ 
ครูผู้สอนควรน าเอาเทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน และจดัหากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชามาประกอบการสอนเพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพ เชน่เดียวกบั วิน ุทองพวง 
(2542 : บทคดัยอ่) ซึง่ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมวิทยาลยัพลศกึษากรุงเทพฯ ตามทศันะของอาจารย์และ
นกัศกึษาใน 6 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการนกัศกึษา ด้านสงัคม
กลุม่เพ่ือน ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา และด้านอาคารสถานท่ี ผลการศกึษาพบวา่ ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และนกัศกึษามี
ข้อเสนอแนะวา่ควรเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการให้ข้อมลู การท าแผนการเรียนการสอน เพ่ือ
สอดคล้องกบัความถนดัความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน ตลอดจนสง่เสริมให้นกัศกึษาได้มี
โอกาสร่วมประเมินการสอนของอาจารย์ สอดคล้องกบัความถนดัความสนใจและความต้องการของ
ผู้ เรียน 

ทิพย์วรรณ   หนัหาบญุ (2544 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมทางวิชาการของการจดั
การศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นกัศกึษา และผู้ส าเร็จการศกึษา พบวา่ 
อาจารย์และนกัศกึษามีความเห็นด้านการจดัการเรียนการสอนเหมาะสมระดบัมากเพราะมีการวาง
แผนการสอนเพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวางแผนการเรียนได้ลว่งหน้า และอาจารย์มีความรู้ในเนือ้หาวิชา
ท่ีสอนเป็นอย่างดี อธิบายเนือ้หาวิชาให้แก่นกัศกึษาเข้าใจได้ชดัเจน รวมทัง้มีวิธีการสอนและการ
เลือกใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาโดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการคดิวิเคราะห์ได้ 

จากผลงานวิจยัส่วนใหญ่จะเห็นได้วา่องค์ประกอบหลายๆ ด้านเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนจะไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้หากขาดการให้บริการท่ีดี 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอนเป็นการจดัการการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมมนษุย์ในทางท่ี

ดีขึน้ มีคณุประโยชน์ตอ่ตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิส าหรับองค์ประกอบการจดัการเรียนการสอน 
ได้มีผู้สรุปไว้ ดงันี ้

รายงานการประชมุปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (พนัธ์ศกัดิ ์ 
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พลสารัมย์; และคนอ่ืนๆ. 2543 : 38) สรุปปัจจยัการจดัการเรียนการสอน 6 ด้านดงันี ้
1. ด้านผู้ เรียน  ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การมีสว่นร่วม จริยธรรม สขุภาพกายและจิต 

ความพร้อม ความเอาใจใส่  ทศันคต ิวฒุิภาวะ  พืน้ฐานครอบครัว  และการแขง่ขนั 
2. ด้านผู้สอน ได้แก่ สขุภาพกายและจิต  จริยธรรม ทศันคต ิ ความรู้ในวิชาชีพ บคุลิกภาพ  

ลีลาการสอนและใฝ่รู้ใสใ่จ และความพร้อม 
3. ด้านหลกัสตูร ได้แก่ เนือ้หาวิชา  วิธีการสอน เทคนิคการสอน  การวดัและประเมินผล และ

เวลาท่ีจดัสอน 
4. ด้านสภาพแวดล้อม  ได้แก่ การจดัการ เชน่ จ านวนนิสิตนกัศกึษา  ความร่วมมือสวสัดกิาร 

การติดตามผล  นโยบาย  สถานท่ี บคุลากร งบประมาณ สภาพสงัคม  ความมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั และบรรยากาศ 

5. ส่ือการสอน ได้แก่  ความทนัสมยั  และการเลือกใช้ส่ือ 
6. แหลง่ข้อมลู ได้แก่ ห้องสมดุ และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  ซึง่เป็น

แนวทางในการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสงัคม 
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545 : 13) ได้ก าหนดองค์ประกอบการจดัการเรียนการสอนไว้ 8 

องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. สาระเนือ้หาในการเรียนการสอน  คือการจดัท าหลกัสตูรเป็นตวัก าหนดเนือ้หาสาระในการ

เรียนการสอนให้ทนัสมยั เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน 
2. ครูผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดเนือ้หาสาระ ได้แก่ ครูและอาจารย์ต้องได้รับ

การศกึษาอบรมมาทัง้ในด้านเนือ้หาและวิธีการถ่ายทอด เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชา
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ส่ือและอปุกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน เช่น อาคาร สถานท่ี อปุกรณ์ในห้องปฏิบตักิาร
ตา่ง ๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่ือและอปุกรณ์เป็นสว่นประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัการเรียน
การสอนต้องมีปริมาณเพียงพอ อยูใ่นสภาพใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน ผู้สอนควรเลือกใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กบักลุม่ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่  จ าเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบกบัการท าความเข้าใจธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

5. ผู้บริหารและบคุลากรท่ีท าหน้าท่ีสนบัสนนุการศกึษา ในการจดัการเรียนการสอนต้องมี
ผู้ รับผิดชอบท่ีอาจไมไ่ด้เป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหาร  ซึง่มีหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีตน
รับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อยน าไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการ 
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6. เงินทนุสนบัสนนุ  การจดัการเรียนการสอนเป็นเร่ืองของการลงทนุ  ซึง่ผู้ลงทนุอาจเป็น
รัฐบาลในฐานะผู้ รับผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  เงินทนุจงึเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีชว่ยให้การ
จดัการเรียนการสอนเกิดผลตามเป้าหมาย 

7. สถานท่ีศกึษาและบรรยากาศแวดล้อม  สิ่งท่ีผู้บริหารและผู้จดัการเรียนการสอนต้องดแูล
คือ การมีสถานท่ี ห้องเรียนและบรรยากาศแวดล้อมท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้เพียงพอ
เหมาะสม  และปลอดภยัซึง่เป็นสิ่งท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

8. ผู้ เรียน ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสดุของการเรียนการสอน เพราะผู้ เรียนเป็นเป้าหมาย
หลกัของการจดัการเรียนการสอน โดยมีปรัชญาพืน้ฐานส าคญั คือ ทกุคนต้องเป็นส่วนส าคญัของการ
จดัการเรียนการสอน 

โดยสรุป องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนจงึหมายถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการเรียนการสอนทัง้ระบบภายในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความสมัพนัธ์กนั  โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วยส่วนตา่งๆท่ี
ส าคญั คือการจดัตารางสอน การจดัอาจารย์ผู้สอน การจดัตารางสอบ การจดัการสอนซอ่มเสริม การ
เลือกต าราเรียน และการจดัท าคูมื่อนิสิต 

การจัดตารางสอน 
การจดัตารางสอน หมายถึง ตารางท่ีก าหนดรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และห้องเรียนตาม

คาบเวลาของแตล่ะวนัในหนึ่งสปัดาห์ ตารางสอนแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1. ตารางสอนรวม เป็นตารางสอนระดบัสถาบนั คณะวิชา หรือภาควิชา ซึง่ในตารางสอนจะ

ระบรุายวิชา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน เพ่ือใช้ควบคมุการด าเนินการด้านวิชาการทัง้หมดของ
สถาบนัการศกึษา 

2. ตารางสอนเฉพาะ เป็นตารางสอนท่ีจ าแนกออกตามประโยชน์ของผู้ใช้ ได้แก่ตารางสอน
อาจารย์ ตารางสอนนกัศกึษา ตารางห้องเรียน เป็นต้น  

การจดัตารางสอนเป็นกระบวนการเปรียบเทียบและแสวงหาวิธีการจดัองค์ประกอบตา่งๆ ใน
สถาบนัการศกึษาลงในตารางคาบเวลาอย่างเหมาะสม โดยค านงึถึงตวัแปรและเง่ือนไขตา่งๆให้มาก
ท่ีสดุ การจดัตารางสอนจงึต้องใช้บคุลากรและเวลาในการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ เพ่ือก าหนด
องค์ประกอบตา่งๆ ลงสูค่าบเวลาอย่างเหมาะสม (ฤดี กรุดทอง. 2528 : 10; อ้างอิงจาก Salt. 1978: 
16-17)   

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตารางสอนอยูภ่ายใต้เง่ือนไขและตวัแปร ดงันี  ้
1. องค์ประกอบด้านอาจารย์ 
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1.1 อาจารย์ท่ีสอนเตม็เวลา 
1.2 อาจารย์ท่ีสอนบางเวลา 
1.3 อาจารย์ท่ีท าวิจยั 

2. อาจารย์นิเทศ 
3. องค์ประกอบด้านหลกัสตูร 

3.1 รายวิชาตลอดหลกัสตูร (แผนการเรียน) 
3.2 รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
3.3 รายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือก 

4. องค์ประกอบด้านกลุม่นิสิตนกัศกึษา 
4.1 กลุม่ผู้ เรียนวิชาเอก 
4.2 กลุม่ผู้ เรียนวิชาโท 
4.3 กลุม่ผู้ เรียนรายวิชาเลือก 
4.4 กลุม่กิจกรรมพิเศษ 

5. องค์ประกอบด้านเวลา 
5.1 จ านวนปีตลอดหลกัสตูร 
5.2 จ านวนภาคเรียนในแตล่ะปี 
5.3 จ านวนสปัดาห์ในแตล่ะภาคเรียน 
5.4 จ านวนวนัในสปัดาห์ 
5.5 จ านวนคาบในแตล่ะวนั  
5.6 จ านวนคาบท่ีจดัให้แก่รายวิชาหนึง่ 

6. องค์ประกอบด้านอาคารสถานท่ี 
6.1 ห้องเรียนทัว่ไป 
6.2 ห้องเรียนในแตล่ะอาคาร 
6.3 ห้องฝึกงาน ปฏิบตัิการ โรงฝึกกีฬาในร่ม สนามกลางแจ้ง แปลงสาธิต 
6.4 สถานท่ีเฉพาะกิจอ่ืนๆ 

ในการจดัตารางสอน จะมีการแบง่กลุม่ผู้ เรียนให้เข้าเรียนในแตล่ะรายวิชา ซึง่ใน
ระดบัอดุมศกึษาจะจดัชัน้เรียนโดยจดัตามท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชานัน้ๆ ส าหรับรายวิชาท่ีมี
นิสิตลงทะเบียนจ านวนมากอาจแยกเป็นกลุม่ยอ่ย โดยเฉพาะวิชาท่ีมีภาคปฏิบตัหิรือฝึกงาน 

ภิญโญ สาธร (2519 : 240) ก าหนดหลกัการจดัตารางสอน ดงันี ้
1. ก าหนดชัว่โมงเรียนและบรรจวุิชาครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
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2. การจดัวางรายวิชาก่อนหลงัต้องค านงึถึงนิสิต เชน่ วิชาท่ีนา่เบื่อควรจดัในชว่งเวลาเช้า 
เป็นต้น และเวลาเรียนตอนเช้าควรมีชัว่โมงสอนมากกวา่ตอนบา่ย เพราะตอบบา่ยอากาศร้อนอบอ้าว
ไมส่นบัสนนุการเรียน 

3. ไมค่วรจดัวิชายากซ้อนกนัในวนัเดียว ควรสลบัหรือกระจายให้ทัว่ทัง้สปัดาห์ 
4. ควรให้ความสะดวกแก่ผู้สอนด้วย เชน่ ไมจ่ดัให้สอนตอ่เน่ืองกนัหลายชัว่โมงเน่ืองจากอาจ

ท าให้เกิดความเหน่ือยล้า ประสิทธิภาพในการสอนลดลง 
5. ควรจดัตารางสอนและประกาศให้ผู้สอนและนิสิตทราบก่อนวนัเปิดเรียนเพ่ือให้วนัเปิด

เรียนเป็นวนัท่ีท างานได้ทนัที หากสามารถจดัตารางสอนได้ตลอดปีการศกึษาก็ควรจะท า เพ่ือนิสิตจะ
ได้วางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

6. ควรเฉล่ียปริมาณการสอน (Teaching load) ตอ่หนึง่สปัดาห์ให้ผู้สอนทกุคนทดัเทียมกนั
หรือตา่งกนัไมม่ากนกั 

สว่นปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2544 : 153-156) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจดัตารางสอนไว้
ดงันี ้

1. สิ่งท่ีควรค านงึถึงในการจดัตารางสอน 
1.1  เค้าโครงของหลกัสตูร การแบง่หมวดวิชา วิชาบงัคบั วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี แตล่ะ

วิชาต้องใช้ห้องเรียนและอปุกรณ์ประกอบการเรียนในลกัษณะใดบ้าง 
1.2  จ านวนนิสิตท่ีจะลงทะเบียนในแตล่ะวิชา ควรจะจดัเป็นก่ีห้องก่ีกลุม่ 
1.3  ระยะเวลาหรือคาบชัว่โมงในการสอน แบง่เป็นก่ีคาบ คาบละก่ีนาที ในหนึง่วนัจะจดั

ได้ก่ีคาบ 
1.4  จ านวนห้องเรียนและขาดของห้องเรียน รวมทัง้ลกัษณะห้องเรียนท่ีใช้ 
1.5  จ านวนครูอาจารย์ท่ีจะรับผิดชอบในแตล่ะวิชา 
1.6  วิทยากรพิเศษ และความสะดวกในการเชิญมาสอน 
1.7  ภาระงานสอนของอาจารย์แตล่ะคน 

2. ขัน้ตอนในการจดัตารางสอน 
2.1  มีข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนผู้ เรียนแตล่ะหลกัสตูร แตล่ะรายวิชา ข้อมลูอาจารย์ผู้สอน 

สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ในการน ามาจดัตารางสอนของแตล่ะวิชา
ได้อยา่งเหมาะสม 

2.2  ก าหนดจ านวนผู้ เรียน โดยปกตจิะก าหนดเป็นชัน้ปี หลกัสตูรและแผนการเรียน 
สามารถประมาณได้จากจ านวนผู้ เรียนท่ีสงักดัในคณะวิชา โดยดขู้อก าหนดของหลกัสตูรด้วยวา่เป็น
รายวิชาบงัคบัหรือวิชาเลือก ตลอดจนรายละเอียดของวิชาท่ีต้องการเพิ่มเตมิ 
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2.3  ก าหนดกลุม่รายวิชา โดยพิจารณาจากหลกัสตูรและโปรแกรมการเรียนเป็นกลุม่ของ
วิชาบงัคบัหรือวิชาเลือกของหลกัสตูร  โดยก าหนดรูปแบบรายวิชาท่ีคล้ายคลงึกนัไว้ด้วยกนั 

2.4  ก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เก่ียวกบั
วิชาท่ีสอน 

2.5  ก าหนดห้องเรียน ทัง้ห้องทฤษฎีและห้องปฏิบตักิาร ผู้จดัตารางสอนต้องทราบข้อมลู
เก่ียวกบัความจขุองห้องเรียน สภาพภายในห้องเรียน จะช่วยในการจดัห้องเรียนของแตล่ะคณะวิชาได้
ถกูต้องและเหมาะสม 

2.6  ก าหนดวนัเวลาท่ีสอนในสปัดาห์ โดยค านงึถึงอาจารย์ผู้สอน ผู้ เรียน ห้องเรียน 
หลกัสตูรการศกึษา 

สรุปได้วา่  การจดัท าตารางสอนเป็นกิจกรรมอยา่งหนึง่ของการจดัการเรียนการสอน  
โดยมีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสอน  ซึง่การจดัตารางสอนจะประกอบด้วยบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ดงันี ้อาจารย์  นิสิต และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบงานตารางสอนโดยมีการก าหนดกิจกรรม  
การสอนตามหลกัสตูร เชน่ การจดัท าประมวลการสอน  การจดัท าแผนการสอน  และการจดั
ตารางสอน การจดัตารางสอนท่ีเหมาะสมต้องมีการค านงึถึงองค์ประกอบด้านอาจารย์ หลกัสตูร นิสิต
นกัศกึษา เวลา และอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และอปุกรณ์ นอกจากนี ้เม่ือมีการจดัท าตารางสอนแล้ว 
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สอนและนิสิตทราบเพ่ือการวางแผนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ด้วย 

การจัดอาจารย์ผู้สอน 
การจดัอาจารย์ผู้สอน เป็นงานของฝ่ายวิชาการท่ีต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความสามารถ 

ความถนดั และความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน โดยมีข้อควรพิจารณาคือ (สทุศัน์นยั ขอมธิดา. 2552 : 
36; อ้างอิงจากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2540) 

1. ความพร้อมและคณุสมบตัขิองบคุลากรด้านอาจารย์ เชน่ คณุวฒุิ ประสบการณ์ ความ
ช านาญในการสอนของแตล่ะวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนควรสอนวิชาตนเองถนดั และมีความสมคัรใจและ
ต้องการท่ีจะสอนในวิชานัน้ 

2. ภาระงานสอนของอาจารย์ ไมค่วรมีความเหล่ือมล า้ หากมีภาระหน้าท่ีด้านอ่ืนควร
มอบหมายงานสอนให้น้อยลง 

การจดัอาจารย์เข้าสอนท่ีได้ผลดี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2540 : 338) ได้ก าหนด 2 
แบบคือ 

1. การจดัอาจารย์เข้าสอนตามแนวตัง้ ได้แก่ การจดัอาจารย์สอนในวิชาหนึง่ในหลาย
ระดบัชัน้ เชน่ วิชาภาษาองักฤษ จดัอาจารย์สอนทัง้ชัน้ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 มีผลดีคือผู้ เรียนได้เรียน
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กบัอาจารย์หลายคน แตล่ะคนมีวิธีการสอนแตกตา่งกนั ท าให้ผู้ เรียนไมรู้่สกึเบื่อ และอาจารย์ผู้สอนได้
สอนในหลายระดบัไมจ่ าเจ อาจน าผลท่ีได้จากการสอนในระดบัหนึง่ไปปรับใช้กบัอีกระดบัหนึง่ได้ แตมี่
ข้อเสียคือ อาจารย์ต้องเตรียมการสอนหลายวิชา ท าให้มีเวลาไมพ่อเพียงในการเตรียมการสอน 

2. การจดัอาจารย์เข้าสอนตามแนวนอน คือ จดัอาจารย์คนหนึง่ในระดบัเดียว เชน่วิชา
ภาษาองักฤษสอนเฉพาะชัน้ปีท่ี 1 เพียงชัน้ปีเดียว การสอนวิชาเดียว ระดบัเดียวมีข้อดีคือ มีเวลาในการ
เตรียมการสอน เพราะเตรียมการสอนเพียงครัง้เดียว สอนได้หลายกลุม่ อาจารย์จะมีทกัษะในการสอน
วิชาใดวิชาหนึง่มาก ผู้ เรียนหลายกลุม่ได้เรียนกบัอาจารย์คนเดียว ท าให้เรียนรู้ในแนวเดียวกนั การ
วดัผลประเมินผลท าโดยผู้สอนคนเดียว เกิดความเสมอภาคกนั ข้อเสียคือ อาจารย์ท าการสอนในระดบั
เดียว อาจรู้สึกจ าเจ ผู้ เรียนเบื่อหนา่ย และการจดัอาจารย์สอนไมส่ะดวกเหมือนกบัการจดัตามแนวตัง้ 

นอกจากนี ้การจดัอาจารย์ผู้สอนยงัมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติม 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2540 : 346) ดงันี ้

1. จดัตามวิชาเอก ผู้ ท่ีเรียนวิชาเอกมาในวิชาหรือกลุม่วิชาใด ยอ่มเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ หรือความถดัในสาขาวิชานัน้เพียงพอ เหมาะสมท่ีจะให้สอนวิชานัน้มากท่ีสดุ แตท่ัง้นี ้
ผู้สอนต้องท าความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ จดุมุง่หมาย โครงสร้าง และเนือ้หาวิชาในหลกัสตูรประกอบ
กนัไปด้วย 

2. จดัตามวิชาโท ในกรณีท่ีไมมี่อาจารย์สอนเพียงพอ การจดัผู้สอนท่ีเรียนสาขาวิชานัน้เป็น
วิชาโทก็สามารถท าได้ การจดัผู้สอนแบบนีเ้หมาะสมส าหรับสถาบนัการศกึษาท่ีขาดผู้ สอนในสาขาวิชา
หนึง่ แตมี่อาจารย์เกินหรือมีคาบสอนน้อยในอีกสาขาหนึ่ง โดยให้ผู้สอนได้มีโอกาสเตรียมตวัศกึษา
หลกัสตูรหรือท าการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ เพ่ือให้สามารถท าการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได้ 

3. จดัตามความถนดัและความสนใจ อาจารย์บางคนท่ีเคยเรียนวิชาเอก หรือวิชาโทสาขาใด
สาขาหนึง่มา ให้ท าการสอนวิชาท่ีเรียนวิชาเอก หรือวิชาโทนัน้ๆ มาแล้ว แตด้่วยสาเหตใุดก็ตาม ใน
ภายหลงัมีความสนใจในอีกวิชาหนึง่ ได้ท าการศกึษาค้นคว้าจนเกิดความรู้ความช านาญและสนใจ
อยากจะสอนอีกวิชาหนึง่ ก็อาจจดัให้สอนได้ 

4. จดัอาจารย์เข้าสอนในรายวิชาท่ีมีประสบการณ์ อาจารย์บางคนอาจมีประสบการณ์หรือ
ความช านาญในวิชาชีพแขนงใดแขนงหนึง่ อาจจะเป็นเพราะครอบครัวมีอาชีพนัน้ หรือมีความสนใจ
ค้นคว้า ทดลอง ในกรณีท่ีเหมาะสม ก็อาจจดัให้สอนในวิชาชีพท่ีมีความช านาญหรือมีประสบการณ์นัน้ 

5. จดัอาจารย์เข้าสอนตามความจ าเป็น ในบางสถาบนัการศกึษา มีอาจารย์มากเกินใน
หมวดวิชาหนึง่ แตอ่าจารย์ขาดในหมวดวิชาหนึง่ แตอ่าจารย์ท่ีเกินไมไ่ด้เรียนเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท
หรือไมมี่ความถนดัในหมวดวิชาท่ีขาดนัน้ ถ้าเป็นอาจารย์เกินในหมวดวิชาชีพ แตอ่าจารย์ขาดในหมวด
วิชาศกึษาทัว่ไปก็อาจจดัให้สอนได้ เพราะอยา่งน้อยอาจารย์ทกุคนก็เคยผา่นการเรียนวิชาศกึษาทัว่ไป
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มาก่อน เพียงแตใ่ห้ศกึษาหลกัสตูร คูมื่อการสอน แบบเรียน แผนการเรียน แผนการประเมินผลท่ีได้
จดัท าไว้ ก็จะท าการสอนได้ แม้ในตอนต้นอาจจะไมไ่ด้ผลดีนกัก็ตาม 

การจดัชัน้เรียนและการจดัอาจารย์เข้าสอนสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน จงึ
ต้องค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัผู้สอนและกลุม่ผู้ เรียน รวมทัง้นโยบายและข้อจ ากดับางประการของ
สถาบนัการศกึษาประกอบ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุสมบตัิตามท่ีต้องการ 

การจัดตารางสอบ 
การจดัตารางสอบจะจดัพร้อมๆ กบัการจดัตารางสอนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเลือก

วิชาลงทะเบียนของนิสิต ซึง่จะต้องมีการวางแผนทัง้สองส่วนไปพร้อมๆ กนัเสมอ หลกัในการพิจารณา
การจดัการสอบ  ดงัท่ี ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ (2544 : 193-194) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจดัตาราง
สอบ ไว้ดงันี ้  

1. วิชาท่ีจดัสอบในแตล่ะวนัไมค่วรเกิน 2 วิชา เพ่ือให้นิสิตได้มีการผอ่นคลายในการสอบ 
2. สถานท่ีสอบควรมีความเงียบ อากาศถ่ายเทได้ดี การจดัโต๊ะเก้าอีค้วรให้หา่งกนัพอสมควร 
3. เวลาท่ีใช้สอบควรพอเหมาะกบัเนือ้หาวิชาและหนว่ยกิตท่ีเรียน ต้องค านงึถึงวิชาท่ีเป็น

ทฤษฎีและปฏิบตั ิการจดัสอบภาคปฏิบตัมิกัจดัแยกจากการสอบทฤษฎี เพ่ือความสะดวกในการเตรียม
สถานท่ีสอบ 

4. ควรจดัอาจารย์คมุสอบอย่างน้อยห้องละ 2 คน กรณีท่ีอาจารย์มีความจ าเป็นต้องไปนอก
ห้องจะได้มีอาจารย์อีกคนอยู่ประจ าห้องสอบ 

5. ควรจดัอาจารย์คมุสอบส ารองไว้อีกหนึง่ชดุ กรณีมีผู้ ไมส่ามารถปฏิบตังิานได้จะได้มีผู้คุม
สอบแทน 

6. ระเบียบการเข้าห้องสอบ ควรแจ้งให้ผู้ เรียนและอาจารย์ได้ทราบและถือปฏิบตัอิยา่ง
เคร่งครัด  

7. การจดัพิมพ์ข้อสอบควรมีกรรมการรับผิดชอบในการพิมพ์ และมีระบบการป้องกนัการ
ร่ัวไหลของข้อสอบ 

การจดัตารางสอนและตารางสอบเม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องจดัพิมพ์เป็นรูปเลม่
เพ่ือแจ้งหรือแจกให้ผู้สอน ผู้ เรียน คณะวิชา และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ก่อนการลงทะเบียนในแตล่ะ
วิชา 

การจัดการสอนซ่อมเสริม 
การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษ นอกเหนือไปจากการสอนตามแบบแผนปกต ิเพ่ือ

แก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน มี 4 ลกัษณะคือ (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์. 2544 : 157-158) 
1. สอนซอ่มเสริมก่อนการเรียนการสอน 
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2. สอนซอ่มเสริมขณะท่ีท าการสอน 
3. สอนซอ่มเสริมรายวิชาเพ่ือสอบแก้ตวั 
4. สอนซอ่มเสริมส าหรับผู้ เรียนท่ีฉลาดหรือเรียนเร็ว 
วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544 : 40) ได้กลา่วถึงการสอนซอ่มเสริมว่าโดยพืน้ฐานของ

ผู้ เรียนมีความแตกตา่งกนั จึงควรมีองค์กรชว่ยเหลือผู้ เรียนโดยมีหน้าท่ีประสานงานกบัผู้สอนในการจดั
รายวิชาสอนซอ่มเสริมให้ผู้ เรียนนอกเวลาเรียนปกต ิเพ่ือให้โอกาสพฒันาการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีมี
พืน้ฐานต ่า การสอนซอ่มเสริมอาจจดัโดยผู้สอนเอง หรืออาจจะใช้ระบบรุ่นพ่ีชว่ยสอนรุ่นน้องหรือเพ่ือน
สอนเพ่ือนก็ได้ 

การเลือกต าราเรียน 
การเลือกต าราเรียนเป็นอปุกรณ์การสอนท่ีส าคญัซึง่จะชว่ยประหยดัเวลาในการสอน เพราะมี

การจดัล าดบัเนือ้หาของวิชานัน้ไว้แล้ว ท าให้มีเวลาในการประยกุต์ใช้ วิเคราะห์วิจารณ์ และฝึกการ
แก้ปัญหา ซึง่ในการจดัล าดบัต าราเรียนไรท์ (ศริิกาญจน์ จนัทร์เรือง. 2543 : 99 ; อ้างอิงจาก Wright. 
1987)  ได้เสนอแนะการจดัล าดบัคณุภาพของต าราเรียนโดยให้คะแนนจาก 1 (เหมาะสมอยา่งยิ่ง) ถึง 
5 (ไมเ่หมาะสมอยา่งยิ่ง) โดยใช้เกณฑ์ ดงันี ้

1. เนือ้หามีความทนัสมยัและเหมาะสม 
2. ผู้ เขียนเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 
3. มีการใช้วารสารประกอบ 
4. หวัข้อเร่ืองสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ 
5. มีการเรียงหวัข้อตามต้องการ 
6. เนือ้หาแม่นย าและมีพฒันาการอยูเ่สมอ 
7. ปราศจากอคติด้านสญัชาต ิเชือ้ชาต ิและเพศ 
8. มีความคดิรวบยอด หลกัการและสรุปผลท่ีพฒันาแล้ว 
9. มีรายละเอียดพอเพียง 
10. มีค าอธิบายชดัเจน 
11. ระดบัการอา่นเหมาะสม 
12. เหมาะกบัภมูิหลงัของผู้ เรียน 
13. มีช่ือเร่ือง หวัเร่ืองใหญ่ และหวัเร่ืองย่อย ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเห็นภาพโครงสร้างและ

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างนัน้ 
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การจัดท าคู่มือนิสิต 
การจดัท าคูมื่อนิสิตเป็นเอกสารท่ีสถาบนัการศกึษาท าเพ่ือแจกนิสิตโดยเฉพาะนิสิตใหม่ 

เพ่ือให้เข้าใจหลกัสตูร การเรียนการสอน การปฏิบตัิตนได้ถกูระเบียบของสถาบนัการศกึษาในเร่ือง
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบันิสิต (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์. 2544 : 160) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการ
แนะน าสถาบนัการศกึษา ประวตัคิวามเป็นมา คณาจารย์ ตอลดจนบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบันิสิต ให้
ค าแนะน าด้านหลกัเกณฑ์ หลกัการ โครงสร้างรายละเอียดวิชา ปฏิทินการศกึษา ระเบียบตา่ง ๆ 
เก่ียวกบัการศกึษา การสอบ วินยัและข้อปฏิบตัติา่ง ๆ เป็นต้น  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ์ 

เชอร์ชิล (สมุิตรา ชิตามร. 2546 : 15; อ้างอิงจาก Churchill, n.d.) กลา่วไว้วา่ “We shape 
our buildings; thereafter they shape us.”  ซึง่หมายถึง มนษุย์มีอิทธิพลท่ีจะสร้างอาคารสถานท่ี
อยา่งไรก็ได้ และในท านองเดียวกนั อาคารสถานท่ีเหล่านัน้ก็มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีอาศยั
อยูห่รือใช้ประโยชน์ในอาคารสถานท่ีนัน้ๆ ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการของนิสิตส่วนใหญ่ท่ียอมรับว่า
สภาพด้านกายภาพมีสว่นเสริมสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ทคุนท่ีอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษา โดย
วิจิตร วรุตบางกรู (2524 : 45) ได้กลา่วถึงอาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัในอดุมคตวิา่
ควรมีองค์ประกอบตา่งๆ ทัง้ขนาด รูปร่าง รูปลกัษณะ วสัด ุสีแสง ทศันียภาพ ทิศทางท่ีเหมาะสมกบั
การจดัระเบียบภายในอาคาร สขุลกัษณะ ความปลอดภยั ความสดช่ืน ความสขุสบายและความอบอุน่ 
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ ควรพยายามปรับปรุงและสร้างอาคารสถานท่ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัประโยชน์
หรือความต้องการใช้งาน 

ณฐัพล พุม่ชมุพล (2546 : 31; อ้างอิงจาก เอกสารกรมสามญัศกึษา. 2532. หน้า 1) ได้
ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัท าเลท่ีตัง้ของสถานศกึษาไว้ว่า สถานศกึษาจะต้องตัง้อยูใ่นสถานท่ีท่ี
เหมาะสม มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี การคมนาคมเป็นไปโดยสะดวก และมีการจดัสาธารณปูโภคท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาดงันี ้1) สถานศกึษาตัง้อยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถจดัอาคารสถานท่ีได้สะดวก พร้อมใช้งาน
ได้ทนัท่ีท่ีต้องการ ประหยดัและมัน่คง ไมเ่ป็นท่ีลุม่หรือท่ีดอนเกินไป สามารถจดัระบบระบายน า้ได้ทีดี 
2) สถานศกึษาตัง้อยูใ่นท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภยั หา่งไกลจากแหลง่หรือสิ่งเล่ือมโทรมและ 
สิ่งรบกวน เชน่ กลิ่น เสียง การสัน่สะเทือน 3) สถานศกึษาตัง้อยู่ในท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก ไม่
หา่งไกลจากชมุชน 4) สถานศกึษาตัง้อยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถจดัการสาธารณปูโภคได้สะดวกพร้อมใช้
งาน 

ในทศันะของ ซีเกอร์ (อ าพนั ออ่งเอ่ียม. 2541 : 45; อ้างอิงจาก Seager. 1961. pp. 5-6) 
สถานศกึษาท่ีดี ควรประกอบด้วยคณุลกัษณะคือ มีขนาดกว้างพอเหมาะกบัโครงการปัจจบุนัและ



35 

 

พร้อมท่ีจะขยายได้ในอนาคต อยูใ่นสถานท่ีท่ีปลอดภยั สวยงามและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกลางแจ้ง 
และมีนนัทนาการท่ีดีท่ีสดุ การวางผงัสามารถจะเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและมีพืน้ท่ีพร้อม
จะอ านวยความสะดวก จดัส่วนท่ีมีเสียงดงัและสงบเงียบให้แยกออกจากกนั ตัง้อยูใ่นท่ีท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาด้านการจราจรน้อยท่ีสดุ ระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลยัควรแยกเป็นทางรถยนต์ จกัรยาน 
ทางเท้า ภายในอาคารเรียนควรค านงึถึงการระบายอากาศและแสงสวา่งให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่
ควรอยูใ่กล้สถานท่ีส าหรับการจดักิจกรรมกีฬา ซึง่จะมีการเชียร์สง่เสียงดงั ท่ีเรียนกบัท่ีเลน่หรือท่ี
พกัผอ่นหย่อนใจควรแยกจากกนั และผู้ใช้อาคารสถานท่ีควรระมดัระวงัในการใช้สถานท่ีตา่งๆ ตาม
วตัถปุระสงค์ให้เหมาะสม 

ความหมายของอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ์ 
สถาบนัการศกึษาท่ีดีควรมีองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมท่ีดี สามารถสร้างสรรค์วตัถหุรือ

สิ่งปลกูสร้างตา่งๆ ในการน าไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างพฒันานิสิตนกัศกึษาให้เกิดทศันคติท่ีดี มี
สตปัิญญาและความรู้ความสามารถ สถาบนัการศกึษาควรมีการให้บริการในด้านอาคารสถานท่ี ส่ือ
และอปุกรณ์การสอน เพราะการจดัการเรียนการสอนจ าเป็นต้องใช้อาคารสถานท่ีและส่ือในการ
ด าเนินการ  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึท่ีดีในการศกึษาหาความรู้ เกิดความรู้สกึปลอดภยัและมัน่คง 
ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาท่ีดี มีสภาพแวดล้อมตา่งๆ พร้อมอ านวยความสะดวกในการหาความรู้ จะท า
ให้นิสิตนกัศกึษาเกิดความอบอุน่ มัน่คงและปลอดภยั พร้อมกบัได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 

อาคารสถานท่ี  หมายถึง  สิ่งก่อสร้างภายในสถานศกึษา ใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบตัิ
กิจกรรมอ่ืน รวมทัง้ใช้กระท าอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนการสอน  แบง่เป็นอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  (ประดษิฐ์  คณุรัตน์. 2539 : 1-2) 

ประดษิฐ์  คณุรัตน์ (2539 : 3-4) กลา่วถึงหลกัการส าคญัในการด าเนินงานเร่ืองอาคาร
สถานท่ีไว้ดงันี ้

1. อาคารเรียน  ควรเป็นอาคารถาวร ใช้การได้ทกุฤดกูาล  ถกูสขุลกัษณะ  จ านวนและขนาด
ของอาคารเรียนควรเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน  ดดัแปลงใช้งานได้หลายอยา่ง ทนทานตอ่การใช้งาน 

2.  ห้องเรียน ควรอยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้  เป็นสดัสว่นเรียบร้อย  มีอปุกรณ์ครุภณัฑ์ประจ า
ห้องครบครัน  และอยูใ่นสภาพดี ปราศจากเสียง  ฝุ่ น กลิ่น ควนั และมลภาวะอ่ืนๆ  มีแสงสวา่ง
พอเหมาะ  ขนาดของห้องเรียนพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียนเพ่ือความสะดวกในการจดักิจกรรมตา่งๆ 

3. อาคารประกอบ  สถานศกึษาควรต้องมีอาคารๆ อ่ืนนอกเหนือจากอาคารเรียน เชน่  
อาคารหอสมดุ อาคารพยาบาล  หอประชมุ รวมทัง้อาคารสถานท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เชน่  ห้องน า้ โรงฝึกงาน
เป็นต้น 
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สเุทพ   ทองประดิษฐ์ (2521 : 453-454) ได้ให้ความหมายของอาคารสถานท่ีและบริเวณ
โรงเรียนไว้ดงันี ้

อาคารสถานท่ี หมายถึง  สิ่งก่อสร้างหลกัภายในโรงเรียนซึง่ใช้ในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบตัิกิจกรรมอ่ืนๆ  แบง่เป็น อาคารเรียนและอาคารประกอบกิจกรรมตา่งๆ เชน่ เสาธง โรงอาหาร 
ห้องกีฬาฯ ห้องน า้ ท่ีจดัเก็บน า้ด่ืมน า้ใช้ 

บริเวณ  หมายถึง  สถานท่ีรอบๆอาคารสิ่งท่ีจะท าให้อาคารและสถานท่ีร่มร่ืน  น่าอยู่ น่าใช้  
ได้แก่  ถนน  สนามกีฬา  ท่ีผกัผอ่น  ทางระบายน า้ รัว้  เป็นต้น  

การบริหารอาคารสถานท่ี  หมายถึง  การท่ีผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีบริหารสถาบนัศกึษาใช้อาคาร
และสถานท่ีตลอดจนบริเวณตา่งๆ ในการให้บริการแก่นิสิต โดยท่ีผู้บริหารควรมีการพิจารณา หรือมี
วิธีการท่ีมีระเบียบแบบแผนและบริหารอาคารเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ รับบริการอยา่งมากท่ีสดุ 

อดสิยั  ชาตกิ าแหง  (2527 : 58) ให้ความหมายของการบริหารอาคารสถานท่ีวา่  การบริหาร
อาคารสถานท่ี  หมายถึง  การด าเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีเพ่ือใช้ในการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของผู้ขอใช้ประโยชน์  และได้ผลตามเป้าหมาย 

นอกจากนี ้กิตมิา  ปรีดีดลิก (2532 : 197)  ได้ให้ความหมายไว้วา่งานบริหารอาคารสถานท่ี
หมายถึงการรู้จกัจดัหา รู้จกับริหารด าเนินการ และ รู้จกัใช้อาคาร  

สรุปวา่  การบริหารอาคารสถานท่ี หมายถึง  การท่ีผู้บริหารสถานศกึษาด าเนินการเก่ียวกบั
อาคารสถานท่ี  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในสถานศกึษาให้เอือ้ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน  และ
การจดักิจกรรมตา่งๆ ภายในสถานศกึษาให้ได้รับประโยชน์สงูสดุ  

ความส าคัญของงานด้านอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ์ 
สปุรีชา  หิรัญโร  (ม.ป.ป. : 3)  ได้กล่าวถึงความส าคญัของการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและ

อาคารสถานท่ีไว้ดงันี ้
การวางแผนการบริหารอาคารสถานท่ี มีการประเมิน และหาข้อมลูความต้องการอาคาร

สถานท่ีทางการศกึษาของหนว่ยงานหรือในท้องท่ีนัน้ๆ และสามารถสนองความต้องการท่ีตรงตอ่ความ
ต้องการในการใช้อาคารสถานท่ีและหาทรัพยากรเพ่ืออ านวยความสะดวก  การวางแผนการบริหาร
อาคารสถานท่ีท่ีดีจะชว่ยให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปล่ียนได้ทนัตอ่การ
เปล่ียนแปลงหลกัสตูร เทคนิคการสอนและรูปแบบการจดัการศกึษา  ซึง่เกิดขึน้เสมอในโลกการศกึษา
ปัจจบุนั การวางแผนการบริหารอาคารสถานท่ีท าให้สถานศกึษาสามารถได้ใช้ประโยชน์ของอาคาร
สถานท่ีมากท่ีสดุและสามารถใช้ได้ในระยะยาวๆ  ชว่ยให้สถานศกึษามีความสวยงาม สภาพแวดล้อมท่ี
ดี  เน่ืองจากมีการค านงึถึงความสมัพนัธ์ครบถ้วนของอาคารสถานท่ีตา่งๆ  ทัง้หมด  นอกจากนี ้ยงั
สามารถค านวณและจดัสรรงบประมาณคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 
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องค์ประกอบของอาคาร สถานที่ ส่ือและอุปกรณ์ 
ขอบข่ายของงานด้านอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ์ 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2528 : 4) ได้จ าแนกขอบขา่ยของงาน
อาคารสถานท่ี 5 งาน ดงันี ้

1. การจดัสร้างอาคารสถานท่ี รวมถึงการวางผงับริเวณท่ีตัง้อาคาร การควบคมุการก่อสร้าง 
การตกแตง่จดัระเบียบให้เป็นไปตามหลกัการจดัอาคารสถานท่ีของสถานศกึษา ตลอดจนการรือ้ถอน
อาคารสถานท่ี 

2. การใช้อาคารสถานท่ี หมายถึง การก าหนดวางแผนการใช้อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์ 
ใช้สอยมากท่ีสดุตอ่การการเรียนการสอนโดยตรง คือเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้ศกึษาและตอ่
ชมุชน 

3. การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี การประดบัตกแตง่และซอ่มแซมอาคารสถานท่ีให้คงสภาพ
เดมิหรือเพิ่มเตมิให้เกิดประโยชน์คุ้มคา่ท่ีสดุ 

4. การควบคมุดแูลอาคารสถานท่ี คือการควบคมุดแูลโดยทัว่ไป เป็นการก ากบัติดตามผล
การใช้อาคารสถานท่ี การบ ารุงรักษา การตกแตง่ รวมถึงการควบคมุการปฏิบตังิานอาคารสถานท่ีให้
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบั และแบบแผนของราชการท่ีเก่ียวข้อง 

5. การประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี เป็นการด าเนินการประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี
เพ่ือการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินงานด้านนีใ้ห้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์สดูสดุ และ
เพ่ือเก็บข้อมลูส าหรับการวางแผนด าเนินงานอาคารสถานท่ีของปีถดัไป 

วิชยั  โถสวุรรณจินดา  (2539 : 9-10) ได้ก าหนดขอบขา่ยของงานอาคารสถานท่ีไว้ในสว่น
ของงานธุรการ โดยระบงุานอาคารสถานท่ีวา่ได้แก่ การจดัหาส านกังาน การบริหารส านกังาน การ
บ ารุงรักษาส านกังานและสถานท่ีตา่งๆ ท่ีใช้เป็นท่ีท าการ ซึง่รวมถึงการซอ่มแซมอาคาร การปรับปรุง
ส านกังาน การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภยั การจราจร ลานจอดรถ ระบบไฟฟ้า 
ประปา สขุภณัฑ์และระบบปรับอากาศ 

สว่น กิตมิา  ปรีดีดลิก (2532 : 197-198 ; อ้างอิงจาก  Elsbree & McNally. 1951) ได้สรุป
ขอบข่ายของงานด้านนีไ้ว้ 15 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การสร้างและการจดัหาอาคารเพิ่มเตมิ 
2.   การปรับปรุงซอ่มแซมตามวาระ  
3.   การใช้สีภายในห้องเรียน 
4.   การเลือกใช้เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแตง่ตา่งๆ 
5.   การดแูลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี 
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6.   การจดัห้องเรียนให้อยูใ่นสภาพท่ีถกูสขุลกัษณะอนามยั 
7.   การจดัท่ีเช็ดมือและท าความสะอาด 
8.   การเดนิตรวจอาคารสถานท่ีเป็นระยะ 
9.   การจดัให้มีห้องเก็บของสมัภาระและอปุกรณ์ 
10.  การจดัและดแูลห้องเรียน 
11.  การจดัท ากระดานด า 
12.  การตกแตง่ห้องเรียนและสถานท่ี 
13.  การดแูลพืน้อาคาร 
14.  การระบายอากาศ 
15.  การดแูลสนามและบริเวณโรงเรียน 
นอกจากนี ้รุ่ง  พลูสวสัดิ ์(2527 : 112) กลา่วว่าอาคารสถานท่ีมีความส าคญัอย่างมากใน

การชว่ยเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สงัคมและสตปัิญญาของผู้ศกึษาและ
บคุลากร จงึได้แบง่งานอาคารสถานท่ีออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ 

1.   อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องพิเศษ เชน่ ห้องธุรการ ห้องสมดุ ห้องพยาบาล 
2.   อาคารประกอบ คือ อาคารท่ีใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น ห้องประชมุ ห้องอาหาร 
3.   บริเวณโรงเรียน 
สมุิตร  คณุานกุร (2532 : 198) ได้แบง่งานอาคารสถานท่ีในสถานศกึษาออกเป็น 4 ด้าน คือ  

ด้านอาคารเรียน ด้านห้องเรียน ด้านอาคารประกอบ และด้านอาคารพิเศษตา่งๆ  
โดยสรุป ความหมาย หลกัการและขอบขา่ยของงานอาคารสถานท่ี คืองานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัอาคารและบริเวณให้มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดับรรยากาศท่ี
กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมท่ีดี ซึง่จะเป็นสว่นชว่ยเสริมสร้างความคดิกลอ่มเกลาจิตใจให้แก่ผู้ศกึษา
บคุลากร ผู้ปกครองและชมุชนท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณ อาคารสถานท่ี ทัง้นี ้ผู้บริหารท่ีมีความรู้
และความเข้าใจในหลกัการและเห็นความส าคญัของงานอาคารสถานท่ีเทา่นัน้ท่ีจะสามารถท าให้ได้
สถาบนัการศกึษาท่ีมีคณุภาพดงัประสงค์ 

หลักการบริหารงานอาคารสถานที่ ส่ือและอุปกรณ์ 
จากการศกึษาหลกัการของงานอาคารสถานท่ีจากนกัวิชาการและการจดัการองค์การตา่งๆ

ได้มีผู้ให้หลกัการอยา่งหลากหลายและมีประโยชน์ตอ่การศกึษาครัง้นีด้งันี  ้
กระทรวงศกึษาธิการ  ได้ก าหนดบทบญัญัต ิ 10  ประการ เพ่ือให้โรงเรียนหรือ

สถาบนัการศกึษาได้มีแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษา  ตามจดุมุง่หมายของการปฏิรูป
การศกึษา  พ.ศ. 2539 – 2550  ในบทบญัญัตท่ีิเป็นหลกัการและเป็นแนวทางการพฒันาอาคารสถานท่ี
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ก็คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหรือของสถานศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน  เพ่ือให้
นกัเรียนได้เรียนอยา่งมีความสขุ  มุง่เน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาต ิ โดยนกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัจิริง
และปลกูฝังเร่ืองความสะอาด  ความมีวินยัเอือ้เฝือเผ่ือแผ ่ มีความรักสามคัคี รวมทัง้การจดัให้โรงเรียน 
มีแผนผงัเตม็รูปแบบ  มีห้องเรียน  ห้องสมดุ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องทดลอง  ห้องปฏิบตักิาร  ตลอดจน 
สนามกีฬาครบครัน  โดยให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2538 : 9) 

กิตมิา  ปรีดีดลิก  (2532 : 19-20) รวบรวมหลกัการในการบริหารงานทัว่ๆ ไปท่ีประสบ
ผลส าเร็จและสามารถน ามาใช้ในการบริหารการศกึษาซึง่รวมถึงการบริหารงานอาคารสถานท่ี พอสรุป
ได้ 15  ประการ ดงันี ้

1. มีการก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน เพ่ือผู้ปฏิบตังิานจะได้เข้าใจนโยบายของหนว่ยงานและ
ปฏิบตังิานตามนโยบายนัน้อยา่งถกูต้อง 

2. มีศนูย์กลางอ านวยการ โดยจดับคุคลให้รับผิดชอบในการท างานนัน้ๆ โดยตรง 
3. ระบหุน้าท่ีการท างานอยา่งชดัเจน ก าหนดหน้าท่ีความส าคญัในการปฏิบตังิาน พร้อมทัง้

ระบกุารจดัสรรทรัพยากรในการบริหารงานให้เหมาะสมกบัลกัษณะของหนว่ยงาน และประสานงานกนั 
4. จดัให้มีระบบการท างานอยา่งเหมาะสม 
5. มีการอ านวยการท่ีดี 
6. จดัให้มีหน่วยงานสนองตอ่การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
7. จดัหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบังาน 
8. ความรับผิดชอบต้องมีสิทธิและอ านาจควบคูไ่ปด้วย 
9. การออกค าสัง่ควรท าตามล าดบัขัน้สายการบงัคบับญัชา 
10. ควรมีการวางแผนการท างานทกุขัน้ตอน 
11. ควรค านงึถึงหลกัประสานงาน เพ่ือให้งานมีความก้าวหน้าและเกิดความคล่องตวั 
12. จะต้องสร้างงานและติดตามงาน 
13. มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความยตุธิรรม 
14. ค านงึถึงองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน เชน่ ขวญัก าลงัใจ 

การส่ือความหมาย ความขดัแย้ง  และความพงึพอใจในการท างาน เป็นต้น 
15. วางคนให้เหมาะสม มีลกัษณะการเป็นผู้น าอย่างแท้จริง 
หลกัการอยา่งกว้างๆ ในการบริหารหนว่ยงานท่ีได้กลา่วมา  จะมีประสิทธิภาพย่อมขึน้อยูก่บั

ผู้บริหารท่ีจะใช้วิธีการบริหารอยา่งมีหลกัเกณฑ์และมีขัน้ตอนในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ผู้บริหารยงัจ าเป็นต้องมีศลิปะในการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนีคื้อ  มีศลิปะในการสัง่งาน มี



40 

 

ศลิปะในการตชิม  มีศลิปะในการวางตน  มีศลิปะในการแสดงความคิดเห็น  มีศลิปะในการรักษา
สามคัคีในหมูค่ณะ  มีศลิปะในการสง่เสริมผู้ ใต้บงัคบับญัชา  และมีศลิปะในการปรับปรุงตนเอง 

ในสว่นของ ทวีสิทธ์ิ  สิทธิกร (2531:  17 - 20) ยงัได้กลา่วถึงหลกัการขัน้พืน้ฐานในการ
บริหารงานอาคารสถานท่ีไว้  คือ การบริหารอาคารเรียน  ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ  
บริเวณและสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา  ซึง่พอจ าแนกได้พอสงัเขปดงันี ้

1.  อาคารเรียน ควรเป็นอาคารถาวรใช้ได้ทกุฤดกูาล ถกูสขุลกัษณะ จ านวนของอาคารเรียน
ควรเหมาะสมกบัจ านวนผู้ เรียน  อาคารเรียนทกุหลงัรวมทัง้อาคารประกอบ เชน่ ห้องประชมุ โรงอาหาร 
โรงพลศกึษา  โดยค านงึถึงประโยชน์ใช้สอย  สามารถดดัแปลงการใช้สอยและการใช้งานได้หลายอย่าง
การจดับรรยากาศและการตกแตง่เหมาะสม  ทนทานตอ่การใช้งาน  รวมทัง้ควรมีเคร่ืองใช้สอยไว้
อ านวยความสะดวก 

ทัง้นี ้ อาคารเรียนจะต้องอ านวยความสะดวกให้ได้ใช้วสัดทุางการศกึษาให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ จะต้องสามารถท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการศกึษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
อาคารเรียนต้องมีประสิทธิภาพและมีความทนัสมยัด้านการใช้สอยท่ีสามารถตอบสนองความก้าวหน้า
ทางนวตักรรมทางการศกึษา  การวางแผนอาคารเรียนควรยดึหลกัประหยดั และหลกัการทางเศรษฐกิจ 
คือสามารถประยกุต์ให้นกัเรียนได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพ ผู้ศกึษาและผู้สอนมีความสขุ
และเกิดความภาคภมูิใจในการใช้ชีวิตอยูภ่ายในอาคาร  จงึควรออกแบบให้เสริมสร้างความรู้สกึท่ีดี 
รวมทัง้การแบง่สว่นตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เชน่ แบง่เป็นสว่นพืน้ท่ีของงานบริหารหรือส่วนของ
การจดักิจกรรม การเรียนการสอน เป็นต้น 

2. ห้องเรียนควรอยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ เป็นสดัสว่นเรียบร้อย มีอปุกรณ์ครุภณัฑ์ประจ าห้อง
ครบครันและอยูใ่นสภาพดี สขุลกัษณะประจ าห้องเป็นส าคญั ควรปราศจากเสียง ฝุ่ น กลิ่น ควนัและ
มลภาวะอ่ืนๆ แสงสวา่งพอเหมาะ ขนาดห้องเรียนควรมีความเพียงพอกบัจ านวนผู้ เรียน 

3. อาคารประกอบและห้องพิเศษ  ควรมีห้องพิเศษ เชน่ ห้องสมดุ ห้องพยาบาล ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องหตัถศกึษา ห้องศลิปะและดนตรี ห้องประชมุ ห้องอปุกรณ์การสอน และห้องอนามยั 
ในสว่นของอาคารประกอบท่ีจ าเป็น เชน่ ห้องน า้ โรงฝึกงาน ห้องปฏิบตังิานวิชาชีพตา่งๆ เป็นต้น ซึง่
ห้องตา่งๆ ดงักลา่วควรต้องมีอปุกรณ์จ าเป็นตามหลกัสตูรให้ครบครันด้วย 

4. บริเวณสถานศกึษา ควรค านงึถึงความปลอดภยัของผู้ศกึษา มีรัว้ล้อมรอบ ไมมี่น า้ขงั 
ตกแตง่บริเวณให้สวยงามร่มร่ืน  เหมาะในการจดักิจกรรมและเป็นท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ ควรมีต้นไม้ให้
ความร่มร่ืน   
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5. สภาพแวดล้อม ควรจดัให้สอดคล้องกบัความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจและความ
ต้องการด้านการจดัการศกึษา  เพราะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลมากในด้านการเรียนรู้และการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ศกึษา 

จากหลกัการขัน้พืน้ฐานในการบริหารอาคารสถานท่ีดงัท่ีได้กลา่วมา จะต้องวางแผนท า
โครงการลว่งหน้า ต้องใช้ผู้ ท่ีมีความรู้ในเร่ืองการตกแตง่และการเพาะปลกู ควบคูไ่ปกบัความรู้ใน
ทางการก่อสร้าง รวมทัง้จะต้องมีทศันคติท่ีดีตอ่การตกแตง่บริเวณอีกด้วย 

นอกจากนี ้ปริญญา องัศสุิงห์ (2532 : 25) ได้กลา่วถึงสถานศกึษาท่ีดีไว้วา่มีคณุลกัษณะ 10  
ประการ  ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

1. ความพอเพียง (Adequacy) หมายถึง การมีพืน้ท่ี มีบริเวณ อาคาร ห้องเรียนและอปุกรณ์
ตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

2. ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกท่ีตัง้ของสถานศกึษา 
ลกัษณะของพืน้ท่ี และการจดัห้องตา่งๆ 

3. ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง การป้องกนัมิให้เกิดอบุตัเิหต ุหรืออนัตรายตา่งๆ 
4. สขุลกัษณะ (Healthfulness) หมายถึง การพิจารณาส่งเสริมในด้านสขุภาพและอนามยั

เป็นหลกั 
5. ระยะทางการตดิตอ่ใช้สอย (Accessibility) หมายถึง เส้นทางหรือระยะทางจากบ้านมา

สถานศกึษา หรือจากจดุตา่งๆ ในบริเวณสถานศกึษา 
6. การยืดหยุ่นได้ (Flexibility) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ี ผนงักัน้ห้อง หรืออปุกรณ์

เคร่ืองใช้เพ่ือประโยชน์ในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
7. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้พืน้ท่ี อาคาร อปุกรณ์ตา่งๆ ให้ได้ผลเตม็ท่ี 
8. การประหยดั (Economy) หมายถึง การวางแผนผงับริเวณและออกแบบอาคารให้คุ้มคา่

กบัเงินท่ีลงทนุไปและประหยดัคา่บ ารุงรักษา 
9. การขยายตวั (Expansibility) หมายถึง การขยายตวัของบริเวณและอาคาร โดยมีการ

ออกแบบท่ีเหมาะสม ขยายตวัได้ง่ายและสิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายน้อย 
10. รูปร่าง (Appearance) หมายถงึ การวางบริเวณอาคารและการตกแตง่ภายในภายนอก

ให้เป็นท่ีช่ืนชมแก่ผู้พบเห็น และมีการบ ารุงรักษาอาคารและสถานท่ีให้สวยงามและสะอาดอยูเ่สมอ 
จากแนวคดิดงักลา่วข้างต้น  สามารถสรุปหลกัการในการบริหารจดัการอาคารและสถานท่ีได้ 

กลา่วคือ จะต้องมีการเลือกท าเลท่ีตัง้ให้เหมาะสมกับการจดัตัง้ประเภทของสถานท่ีศกึษา สอดคล้อง
กบัการออกแบบอาคารสถานท่ีและมีการวางแผนผงับริเวณให้มีประโยชน์ใช้สอยอยา่งเพียงพอ มีการ
สร้างตามรูปแบบท่ีก าหนด  ควบคมุการก่อสร้างให้ถกูต้องเป็นขัน้ตอน  ควรมีรัว้รอบบริเวณห้องเพ่ือ
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ป้องกนัการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและปลอดภยั  มีการค านงึถึงมลภาวะ มีการสร้างสนาม
ตา่งๆ ได้แก่  สนามกีฬา สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  ภายในอาคารเรียนและบริเวณภายนอกควรจดัให้มี
แสงสวา่งอยา่งเพียงพอ มีถนนสญัจรอยา่งเป็นระบบและสะดวกตอ่การสญัจร  จดัให้มีห้องสขุาอยา่ง
เพียงพอกบัจ านวนนิสิต จดัให้มีน า้ด่ืมใช้ท่ีสะดวกและเพียงพอ  และควรค านงึถึงด้านสวสัดกิาร  ควร
จดัท่ีพกัอาศยัให้แก่ครู-อาจารย์ นกัการภารโรง  และนิสิตตามความเหมาะสม  ปลกูต้นไม้ยืนต้นและไม้
ดอกไม้ประดบัให้มีสถานศกึษาร่มร่ืนสวยงาม  อาคารเรียนอาคารปฏิบตัิการควรมีระบบระบายอากาศ
เพ่ือให้อากาศถ่ายเทอย่างดี  จดัให้มีอาคารหรือห้องพิเศษตา่งๆ  ท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการของ
สถานศกึษา  เชน่  ห้องประชมุ  โรงอาหารและโรงครัว  โรงพลศกึษา  ห้องสมดุ ห้องดนตรี  ห้องส่ือการ
เรียนการสอน  ห้องปฏิบตัธิรรม  ห้องทะเบียนและวดัผล ห้องแนะแนวการศกึษา  ห้องพยาบาล ห้อง
ธุรการ อาคารพสัด ุร้านค้า ร้านสวสัดิการ ฯลฯ  ควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด  มีการ
มอบหมายหน้าท่ีประจ าอาคารและพืน้ท่ีสนามดแูลความปลอดภยัทัว่ไป  และจดัให้มีเคร่ืองดบัเพลิง
และสญัญาณเตือนภยั  มีการจดัหาวสัดคุรุภณัฑ์ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างและซอ่มแซมอาคาร
สถานท่ีท่ีเกิดช ารุดเพราะการใช้งาน หรือเวลาช ารุดด้วยเหตอ่ืุน นอกจากนีค้วรมีการประเมินการใช้
อาคารสถานท่ี  และการวิเคราะห์วิจยัสภาพและปัญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม  โดย
ใช้หวัหน้างานอาคารสถานท่ีด าเนินการแล้วรายงานหวัหน้าสถานศกึษาเพ่ือทราบ  และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตอ่ไป 

โดยสรุป  ในบรรดากิจกรรมตา่งๆท่ีจดัขึน้ในสถานศกึษา  การบริหารอาคารสถานท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพจะชว่ยให้กิจกรรมเหลา่นัน้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้  โดยผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้และความเข้าใจ และบริหารอยา่งถกูต้องตามหลกัเกณฑ์  รวมทัง้มีศลิปะในการบริหารเพ่ือให้
หลกัการเหล่านัน้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

ส่ืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง สิ่งท่ีได้กระท าเพ่ือถ่ายทอดหรือบรรจขุ้อมลูขา่วสารสนเทศ

หรือเป็นตวักลางสง่ข้อมลูผา่นจากผู้สง่ไปยงัผู้ รับและได้ข้อมลูขา่ยสารท่ีตรงตามวัตถปุระสงค์ 
การศกึษาเลา่เรียนใช้ส่ือท่ีเรียกวา่ “ส่ือการเรียนการสอน” เชน่ ใช้เคร่ืองฉายภาพ (โปรเจ็คเตอร์)  เคร่ือง
ฉายกระดาษ สไลด์ เทปบนัทึกเสียง วิทย ุโทรทศัน์ วีดีทศัน์ แผนภมู รูปภาพ ฯลฯ ส่ือวสัดอุปุกรณ์ท่ี
บรรจเุนือ้หาเก่ียวกบัการสอนเป็นวสัดอุปุกรณ์ทางกายภาพท่ีน ามาใช้ในเทคโนโลยีการศกึษาเป็นส่ือท่ี
ผู้สอนสง่ให้ผู้ เรียนได้รับและเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ (กิดานนัท์  มลิทอง 2548 : 100) 

จินตนา  ใบกาชยีู (2536 : 11) กลา่ววา่  ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง วสัด ุหรือเคร่ืองมือท่ี
จดัท าขึน้  ซึง่มีข้อมลูเนือ้หาสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
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การจดัส่ือและอปุกรณ์การสอนประกอบการสอนนัน้ๆ  เพ่ือให้การเรียนการสอนหรือบทเรียน
นัน้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้  ถ้าผู้ เรียนได้ใช้ส่ือประกอบจะชว่ยกระตุ้นหรือเร้าให้ผู้ เรียนอยากเรียนและเข้าใจ
เนือ้หามากย่ิงขึน้ สรุศกัดิ ์ปาเฮ (2537 : 27-30) กลา่วไว้ว่า การเลือกใช้ส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
นัน้ ผู้สอนต้องค านงึถึง เกณฑ์ในการเลือกส่ือการเรียนการสอน วตัถปุระสงค์ทางการเรียนการสอน 
และ เง่ือนไข สภาพการณ์ และกิจกรรมทางการเรียนรู้ โดยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกส่ือการเรียน
การสอนมีหลกัพิจารณาคือ (สรุศกัดิ ์ปาเฮ. 2537 : 27-28; อ้างอิงจาก Brown. 1972 : 170-171) 

1. ความเหมาะสม (Appropriateness) กบัจดุมุง่หมายของบทเรียนและของผู้สอน  และ
ความพร้อมของผู้ เรียน 

2. ความเช่ือถือได้ (Authenticity) มีเนือ้หาท่ีถกูต้อง เท่ียงตรง และทนัตอ่สถานการณ์ 
3. ความน่าสนใจ (Interest) สามารถดงึดดูความสนใจจากผู้ เรียน และกระตุ้นให้เกิด

ความคดิสร้างสรรค์ 
4. การรวบรวมและความสมดลุ (Organization and balance) มีจดุมุง่หมายท่ีชดัเจน ง่าย

ตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
5. คณุภาพด้านเทคนิค (Technical quality) เป็นท่ีนา่พอใจ ภาพและเสียงประกอบมีความ

ชดัเจน 
6. ราคา (Cost) ไมแ่พงจนเกินไป คุ้มคา่กบัประโยชน์ท่ีจะได้รับและเวลาท่ีเสียไปในการท า 
ส าหรับส่ืออปุกรณ์การเรียนการสอนนัน้ ถือวา่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนเพราะ

ส่ือ อปุกรณ์การเรียนการสอนนัน้จะเป็นสิ่งท่ีชว่ยอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งท่ีชว่ยท าให้ผู้ เรียนได้
เข้าถงึความรู้ได้ดียิ่งขึน้ ซึง่บญุยืน จนัทร์สวา่ง (2548) กลา่ววา่ ปัจจบุนัส่ืออิเล็กทรอนิส์ (Electronic 
media) นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนนุตอ่การเรียนการสอนทกุระดบั ส่ือเหล่านีไ้ด้แก่ ซีดีรอม 
(Compact Disc Read Only Memory หรือ CD-ROM) แผน่วีดีทศัน์ (Videodisc) แผน่วีดีทศัน์ระบบ
ดจิิทลั (Digital Videodisc หรือ DVD) อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึง่เป็นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีจดัเก็บ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือสืบค้นหาข้อมลูได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ โดย พงศ์ หรดาล (2531 : 197-
198) กลา่วถึงลกัษณะของส่ือท่ีดีวา่ 1) มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุมุง่หมายของการ
เรียนการสอน 2) มีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอน กลา่วคือ หากการสอนเป็นการสอน
กลุม่ใหญ่พร้อมกนั ส่ือท่ีใช้ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีผู้ เรียนจะสามารถมองเห็นได้พร้อมๆ กนัในขณะ
ท่ีผู้สอนใช้ประกอบการอธิบาย แตห่ากการสอนเป็นกลุม่ย่อย เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนในแตล่ะ
กลุม่อาจเหมือนกนัหรือเร่ืองราวตอ่เน่ืองกนัโดยใช้การหมนุเวียนเพ่ือการเรียนรู้ก็ได้ ส่ือท่ีใช้กบักิจกรรม
การเรียนลกัษณะนีจ้งึไมต้่องการอปุกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ แตค่วรมีหลายชดุ หากเป็นการสอนรายบคุคล 
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ผู้ เรียนจะเรียนรู้จากเนือ้หาหรือกิจกรรมการเรียนท่ีผู้สอนจดัให้เป็นรายบคุคล ส่ือท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้
ในลกัษณะนีจ้ะต้องชดัเจนพอท่ีจะใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นส่ือขนาดเล็กได้ 

จากท่ีกลา่วมา สรุปได้วา่ส่ือและอปุกรณ์การสอน หมายถึง ส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ ตลอดจน
สถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือชว่ยในการจดัการเรียนการสอนให้มีความพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์
และเอือ้อ านวยตอ่การเรียนการสอนนัน้เอง ซึง่ กิดานนัท์  มลิทอง  (2536 : 83) ให้ความเห็นวา่ ส่ือการ
เรียนการสอนจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ
เนือ้หาบทเรียนได้ง่ายขึน้ 

2. ส่ือจะชว่ยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กบัผู้ เรียน ท าให้เกิดความสนกุและไมเ่บื่อหนา่ย
ตอ่การเรียน 

3. การใช้ส่ือจะท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ีเรียน
นัน้ 

4. ชว่ยให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ 
เอกศกัดิ์  บตุรลบั (2537 : 355) กลา่วในลกัษณะเดียวกนัวา่ การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมและใช้อยา่งมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนดงันี  ้
1. กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจในการเรียน   ซึง่จะเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และเกิด

ประสบการณ์ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอนัเป็นวิถีทางน าไปสู่การ

เรียนรู้อยา่งแท้จริง 
3. ท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิดรวบยอดและความเข้าใจท่ีถกูต้องและรวดเร็ว 
4. ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือการเรียนการสอนนัน้ 
5. ผู้ เรียนจดจ าเร่ืองราวและสิ่งตา่ง ๆ ได้นาน แมน่ย าและถกูต้อง 
6. เพิ่มพนูประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน และเปล่ียนแปลงเจตคตใินทางท่ีพงึปรารถนาได้ 
จากการศกึษาในเร่ืองส่ือการเรียนการสอนระดบัอดุมศกึษา ปานจิต  โรจนวณิชชกร (2542 : 

บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเก่ียวกบัสภาพและความต้องการการใช้ส่ือการเรียนการสอนในสถาบนัราชภฎั  
เขตภมูิศาสตร์ภาคกลาง พบวา่  ส่ือการเรียนการสอนประเภทวสัด ุจ าแนกตามลกัษณะและปัญหาการ
ใช้ส่ือท่ีไมเ่พียงพอมากท่ีสดุ คือ ส่ือการสอนประเภทฟิล์มภาพยนตร์ หุ่นจ าลองและบทเรียนส าเร็จรูป  
สว่นส่ือประเภทวสัดท่ีุมีเพียงพอคือ วสัดขุองจริง  ภาพสไลด์และสไลด์ประกอบเสียง สว่นส่ือการสอน
ประเภทอปุกรณ์ท่ีมีเพียงพอ ได้แก่  เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ  กล้องจลุทรรศน์  และกล้องภาพนิ่ง 
แหลง่ท่ีมาสว่นใหญ่มาจากงบประมาณ และสภาพปัญหาเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนคือ มีภาระงาน
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มากจนไมมี่เวลาเตรียมหรือผลิตส่ือการสอน ปัญหารองลงมาคือ ขาดการสนบัสนนุด้านงบประมาณ 
และไมไ่ด้รับความสะดวกในการใช้ห้องเฉพาะ 

สรุปได้วา่ ส่ือการสอนเป็นอปุกรณ์ท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยให้การเรียนการสอนด าเนินไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้น่ืองจากส่ือการเรียนการสอนมีลกัษณะพิเศษ  ซึง่สามารถท าให้เกิด
ประโยชน์และประสบการณ์ในการเรียนรู้หลากหลาย กลา่วคือ ส่ือการเรียนการสอนจะเป็นจดุรวม
ความสนใจ สามารถเพิ่มความเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถจดจ าเหตกุารณ์
นัน้ได้ดียิ่งขึน้ เป็นตวักลางท่ีชว่ยน าและถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยงัผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
บรรลถุึงวตัถปุระสงค์การเรียนท่ีตัง้ไว้   

กลา่วสรุปโดยรวม อาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ เป็นสว่นหนึง่ของการให้บริการส าหรับนิสิต
โดยตรงเพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์ในการบริการ เพ่ือนิสิตได้แสวงหาความรู้ในการศกึษา สถาบนัการศกึษา
จงึมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้บริการ  คือ ปรับปรุงซอ่มแซมจดัสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม  ได้แก่ จดัสรรจ านวนห้องเรียน  ความจขุองห้อง  รับจองห้องเรียนเพิ่มนอกตารางการสอน  
ดแูลการใช้ห้องปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอร์  ห้องสมดุส าหรับการค้นคว้า  ส ารวจสภาพห้องเรียน  
พร้อมจดัส่ืออปุกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร  ห้องสมดุ  และสถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรม   
ดแูลความสะอาดอาคารทกุอาคารท่ีเป็นสถานท่ีของสถาบนั   ดแูลห้องน า้และสขุภณัฑ์ให้พร้อมส าหรับ
การใช้งาน  และดแูลสถานท่ีรอบ ๆ อาคารเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในสว่นอ่ืน ๆ  สถานท่ีจงึมีความจ าเป็น
และมีความส าคญัในการให้บริการตามความประสงค์ของนิสิต 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการด้านกจิกรรมนิสิต 

สโมสรนิสิต หรือองค์การนิสิตนกัศกึษานัน้ ถึงแม้จะมีช่ือท่ีตา่งกนัแตก็่มีความหมาย
เหมือนกนั คือ  เป็นองค์การกิจกรรมนิสิตนกัศกึษาระดบัสถาบนั  ซึง่แตแ่ละสถาบนัจะมีสโมสรนิสิต
หรือองค์การนิสิตนกัศกึษาเพียงองค์การเดียว  เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของนิสิตนกัศกึษาทัง้หมดของ
สถาบนั ตลอดจนให้การสนบัสนนุและควบคมุองค์กรกิจกรรมนิสิตนกัศกึษาทกุองค์กรในสถาบนั  จาก
บทบาทหน้าท่ีในการเป็นตวัแทนและเป็นศนูย์กลางในการด าเนินกิจกรรมนิสิตของสถาบนัและเป็น
องค์การกิจกรรมนิสิตท่ีไมไ่ด้สงักดัคณะใดหรือฝ่ายใดในสถาบนั  นกัวิชาการจงึจดัให้กิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัสโมสรนิสิตหรือองค์การนิสิตนกัศกึษาให้เป็น “กิจกรรมสว่นกลาง” 

งานบริการด้านกิจกรรมนิสิตของสถาบนัการศกึษาทกุแห่งตา่งมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไปในแต่
ละสถาบนั เชน่ กิจกรรมนกันิสิต (Student Affairs) งานบริการนิสิตนกัศกึษา (Student Service) หรือ
งานบคุลากรนิสิต (Student Personnel Work) ซึง่สถาบนัการอดุมศกึษาจดัขึน้ส าหรับนิสิตเพ่ือเปิด
โอกาสให้นิสิตได้พฒันาการในด้านตา่ง ๆ แสดงความสนใจ และให้นิสิตมัน่ใจในความสามารถท่ีตนเอง
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ได้กระท าในกิจกรรมตา่ง ๆ การจดักิจกรรมมีจดุมุง่หมายเพ่ือนิสิตได้สร้างเสริมประสบการณ์พิเศษ 
สร้างความสมัพนัธ์ขัน้พืน้ฐานในการอยูร่่วมกนัและท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บณัฑิตในการด าเนินชีวิตภายนอก 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายของค าวา่ กิจกรรม คือ
การท่ีผู้ เรียนปฏิบตักิารอย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อการเรียนรู้ 

ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2542 : 120) ได้ให้ค าจ ากดัความของกิจกรรมนิสิตนกัศกึษาไว้วา่ คือ
กิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยตรง โดยนิสิตนกัศกึษาร่วมกนัจดัขึน้ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนิสิตนกัศกึษา 

วลัลภา  เทพหสัดิน ณ  อยธุยา (2528 : 145) กลา่ววา่ กิจกรรมนิสิต หมายถึงกิจกรรมท่ีจดั
ขึน้เพ่ือการพฒันานิสิตในด้านตา่ง ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีบงัคบัให้ทกุคนต้องเรียนในชัน้เรียน 
กิจกรรมดงักล่าวเป็นไปด้วยความสมคัรใจของนิสิต และไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของคะแนนในวิชาใด ๆ 
กิจกรรมในสว่นท่ีสง่เสริมให้นิสิต จงึหมายรวมทัง้กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้นิสิต และกิจกรรมใน
สว่นท่ีสง่เสริมให้นิสิตได้จดัขึน้เอง โดยการนิเทศและดแูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมตา่งๆ เพ่ือให้นิสิต
สมัผสัชีวิตท่ีถกูต้องในมหาวิทยาลยั 

กู๊ด (Good. 1973 : 9)  ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนิสิต  ไว้ว่าเป็น กิจกรรมนอกชัน้เรียนท่ี
นิสิตจดัขึน้เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  เพ่ือให้มีความเข้าใจตนเองและสงัคมดีขึน้ กิจกรรมนิสิตเป็น
ขอบข่ายหลกัสตูรการศกึษาทัง้หมดท่ีรวมเอากิจกรรมและประสบการณ์นอกห้องเรียนเข้าไปด้วย โดย
นิสิตจะได้ทัง้ความสนกุสนาน  ได้เพิ่มพูนความรู้ และสง่เสริมพฒันาการด้านต่างๆ เป็นการเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้ท ากิจกรรมตามความสนใจ  ความถนดัและทศันคติ โดยในการท ากิจกรรมจะต้องมีอาจารย์
ท่ีปรึกษาชว่ยดแูลให้ค าแนะน าเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปตามเป้าหมายของกิจกรรมและของสถาบนั 

จาไมแอส (Jamias. 1969 : 58)  กลา่ววา่กิจกรรมนิสิต  หมายถึง โครงการและการ
ด าเนินงานซึง่นิสิตหรือสถาบนัการศกึษาจดัขึน้  โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ  ด้วยความ
สมคัรใจเป็นกิจกรรมท่ีนิสิตยอมรับและสนบัสนนุ  มีผู้บริหารและอาจารย์เป็นผู้ดแูลอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
ชว่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการท่ีก าหนดไว้  นิสิตจะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเองและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตไมมี่ผลในการนบัหน่วยกิตหรือคะแนนใดๆ  ในอนัท่ีจะชว่ยให้นิสิตเล่ือนชัน้หรือส าเร็จ
การศกึษา 

เฮอร์เบอร์ท (Herbert. 1975 : 30) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนิสิตวา่เป็นการจดัองค์การ
เพ่ือเตรียมเปิดโอกาสในการเสริมประสบการณ์พิเศษ  สร้างความสมัพนัธ์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือเป็นการศกึษา
ประชาธิปไตย  ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างประชากรท่ีดีมีคณุคา่แก่สงัคม 
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ภิญโญ  สาธร (2529 : 185) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การบริหารกิจการนกัเรียน  นกัศกึษา 
หมายถึง การบริหารและนิเทศกิจกรรมตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนในสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการสอน
ในห้องเรียน 

เสริมวิทย์ ศภุเมธี  (2531 : 132) ได้ให้ความหมายไว้วา่ งานกิจการนกัเรียน นกัศกึษา คือ 
การจดัสวสัดกิาร การให้บริการ และการควบคมุดแูล  ซึง่สถาบนัการศกึษาจดัขึน้เพ่ือนกัเรียน นิสิต 
นกัศกึษา โดยค านงึถึงหลกัวิชาการวา่ด้วยงานกิจกรรมนกัเรียนนกัศกึษา  เพ่ือให้การบริหารงานด้าน
กิจกรรมนกัเรียน  นิสิต นกัศกึษา เป็นไปเพ่ือการพฒันาประเทศ ให้มีชีวิตในสถาบนั ในสงัคมอย่างมี
ความสขุ 

สรุปได้วา่ กิจกรรมนิสิตหมายถึง  กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตา่งๆ  อนั
จะก่อผลตอ่การพฒันาตนเองทัง้ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา การร่วมกิจกรรม
ต้องเป็นไปโดยสมคัรใจทัง้การเข้าร่วมและการด าเนินการ  ได้รับการสนบัสนนุเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาชมรม  โดยไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการให้คะแนนซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา และเป็นกิจกรรม
ท่ีจดัขึน้โดยนิสิตหรือสถาบนัได้สง่เสริมให้มีขึน้ตามความสนใจของนิสิต  เป็นกิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวกบั
กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยตรง  มีคณุประโยชน์สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
นิสิตให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์  กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นกระบวนการทางการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัจดั
ให้มีขึน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้รู้จกัสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกนัท ากิจกรรมเพื่อชว่ยเหลือกนั
ทางด้านวิชาการอนัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษา โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะน าและให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การ
ด าเนินการจดักิจกรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางท่ีถกูต้องเหมาะสม นอกจาก
กิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลยัยงัสง่เสริมและสนบัสนนุให้นิสิตรู้จกัคิดและสร้างสรรค์
กิจกรรมในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอีกด้วย ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมนัน้
เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่การใช้ชีวิตในอนาคตคอ่นข้างมาก เน่ืองจากสงัคมทกุวนันีไ้ม่
ต้องการแตเ่พียงคนเก่งทางวิชาการเพียงอยา่งเดียว  แตต้่องการคนท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้ความรู้ทาง
วิชาการ  วิชาชีพ และวิชาชีวิต  จงึจะถือวา่เป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์   

ความส าคัญของกิจกรรมนิสิต 
กิจกรรมนิสิตเป็นกระบวนการทางการศกึษาอย่างหนึง่ท่ีท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ โดยการลง

มือปฏิบตั ิ(Learning by doing) กระบวนการนีท้ าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ในเนือ้หาสาระวิชา เกิดความ
ประทบัใจ และสามารถลงมือปฏิบตัใิห้เกิดผลได้ นกัการอดุมศกึษาท่ีมีช่ือเสียงหลายคน มีความเห็นวา่ 
กิจกรรมนิสิตเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจะต้องให้การสนบัสนนุ ซึง่กิจกรรมมีหลาย
ประเภท เชน่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรรมศลิปวฒันธรรม 
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จากทศันะของนกัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียงหลายคน  ตลอดจนผลของกิจกรรมนิสิตท่ีผ่านมาท า
ให้เห็นได้ชดัเจนวา่กิจกรรมนิสิตเป็นกระบวนการทางการศกึษาท่ีส าคญัของสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีใช้
พฒันานิสิตให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้ทางด้านสติปัญญา  สงัคม  อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
ท าให้สถาบนัอดุมศกึษาบรรลเุป้าหมายในการจดัการศกึษา  การท างานร่วมกนัระหว่างอาจารย์และ
นิสิตในการท ากิจกรรมของนิสิตท าให้นิสิตเกิดความอบอุ่น เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจตอ่อาจารย์  
และสถาบนัอดุมศกึษาดียิ่งขึน้  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเน้นด้านวิชาชีพหลายแหง่  อาจท าหน้าท่ีในด้าน
การท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมน้อยมาก  การจดักิจกรรมของนิสิตทางด้านศลิปะและวฒันธรรม
เป็นการช่วยท าให้สถาบนัอดุมศกึษาได้ท าหน้าท่ีในด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมได้สมบรูณ์
ยิ่งขึน้ นอกจากนัน้กิจกรรมนิสิตทางด้านกีฬา ศลิปวฒันธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์ ยงัมีสว่นส าคญั
ในการเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคณุของสถาบนัอดุมศกึษาได้เป็นอยา่งดี (ส าเนาว์ ขจรศลิป์. 2542 : 
121-124) 

ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2542 : 123) กลา่วไว้วา่ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตนกัศกึษานัน้จะท าให้
ได้รับประโยชน์ท่ีมีคณุคา่มากมายหลายประการ เชน่ 

1.  ช่วยให้นิสิตนกัศกึษาได้มีโอกาสใช้พลงัร่างกายและความคดิเพ่ือท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
ตนเองและสงัคม 

2. ชว่ยให้ได้มีโอกาสประเมินตนเองว่า จดุเดน่  จดุด้อยนัน้มีอะไรบ้าง ทราบถึงความถนดั
และความชอบ สามารถค้นหาอาชีพ งานอดเิรก และกิจกรรมการพกัผอ่นหย่อนใจท่ีเหมาะสม 

3. ท าให้เกิดความสมดลุในด้านความรู้และความสนใจของนิสิตนกัศกึษา เชน่ นิสิตนกัศกึษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์สามารถท ากิจกรรมศลิปะและวฒันธรรม จงึท าให้นิสิตนกัศกึษามีความรู้ความ
สนใจทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศลิปวฒันธรรม 

4. ท าให้นิสิตนกัศกึษามีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศและอิริยาบถ ได้ผอ่นคลายความตงึเครียด
จากการศกึษาเลา่เรียน 

5. ท าให้นิสิตนกัศกึษาได้มีโอกาสพฒันาตนเอง ทัง้ทางด้านสติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่าง
การ และจิตใจ 

6. ท าให้นิสิตนกัศกึษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างานด้านตา่งๆ  
7. ท าให้นิสิตนกัศกึษาเห็นคณุคา่ของตนเองและเกิดความรู้สกึนกึคิดท่ีดีตอ่ตนเอง 
การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตนัน้จะท าให้ได้รับประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่มากมาย  แตบ่างครัง้ก็

มิได้หมายความวา่จะได้รับประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่แก่ตนเองเสมอไป บางคนท ากิจกรรมจนเสียการ
เรียน  เสียเพ่ือน  เสียคนท่ีรัก ฯลฯ  เพราะไมรู้่จกัแบง่เวลา  ไมรู้่จกัหน้าท่ีหลกัของความเป็นนิสิต คือ 
การเรียน บางคนไมส่ามารถแยกแยะความส าคญัระหว่างการเรียนกบักิจกรรม ท ากิจกรรมจนท าให้
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การเรียนเสียหาย  ดงันัน้ เม่ือต้องเข้ามาท ากิจกรรมจงึต้องท าความเข้าใจกบัตนเองว่าในฐานะนิสิต
แล้ว  การเรียนต้องถือว่ามีความส าคญัมากท่ีสดุ  และกิจกรรมนิสิตถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึง่ท่ี
ชว่ยพฒันาและเพิ่มศกัยภาพให้นิสิตมีคณุลกัษณะของความเป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์ได้ 

จากความหมายและความส าคญัของกิจกรรมนิสิต/นกัศกึษาท่ีกล่าวถึง  จงึพอสรุปได้วา่
กิจกรรมนิสิตเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความสมบรูณ์ด้วยคณุวฒุิ  วยัวฒุิและวฒุิ
ภาวะท่ีพร้อมส าหรับการเป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์  และมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
สถาบนัการศกึษาจะต้องจดักิจกรรม ควบคมุดแูลการจดักิจกรรม และเอาใจใสใ่นเนือ้หาของกิจกรรม
เพ่ือพฒันานิสิตนกัศกึษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งแท้จริง 

องค์ประกอบของกิจกรรมนิสิต 
ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2542 : 127-252) ได้กลา่วไว้วา่ กิจกรรมนิสิตสามารถแบง่ออกตาม

ลกัษณะของกิจกรรมได้ 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมสว่นกลาง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
ศลิปวฒันธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมการเมือง  

กิจกรรมสว่นกลาง หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้โดยองค์การกิจกรรมนิสิตนกัศกึษาระดบั
สถาบนั ซึง่เป็นตวัแทนของนิสิตนกัศกึษาทัง้หมดของสถาบนั จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษามี
ความรู้และทกัษะในการท างานในระบบประชาธิปไตย เป็นกลไกของสถาบนัการศกึษาในการให้การ
สนบัสนนุและควบคมุการด าเนินกิจกรรมของนิสิตนกัศกึษาของสถาบนั  

กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมท่ีมุง่เน้นสง่เสริมการท างานด้านวิชาการและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพของนิสิตนกัศกึษา เช่น การจดัประชมุสมัมนาเชิงวิชาการ การทศันศกึษาดงูาน การบรรยาย
พิเศษโดยมีผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒุิ การฝึกงาน และการสง่เสริมการเข้าประกวดหรือเข้าร่วมการ
แขง่ขนัทางวิชาการหรือวิชาชีพตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

กิจกรรมกีฬา หมายรวมถึง การแขง่ขนักีฬาภายในและระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่
โดยทัว่ไปจดัขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการเลน่กีฬา 
ปลกูฝังความมีน า้ใจนกักีฬา ปลกูฝังเจตคตท่ีิดีตอ่การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ สร้างความสามคัคีใน
หมูค่ณะ ผอ่นคลายความตงึเครียด พฒันานิสิตนกัศกึษาด้านอารมณ์ สงัคม ร่างกายและจิตใจ และ
ชว่ยเผยแพร่ช่ือเสียงของสถาบนัอดุมศกึษา  

กิจกรรมศลิปวฒันธรรม เป็นกิจกรรมในการท านบุ ารุงสง่เสริมและเผยแพร่วฒันธรรมของ
ชาต ิซึง่จะชว่ยสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษาได้พฒันาความรู้และทกัษะด้านศลิปะและวฒันธรรม มีการ
พฒันาการด้านสงัคม จริยธรรม และสนุทรียภาพ และยงัสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษาได้รู้จกัการท างาน
ร่วมกนัและพฒันาลกัษณะผู้น าและผู้ตามให้กบันิสิตนกัศกึษาอีกด้วย  
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กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนปฏิบตักิารเพ่ือการเรียนรู้และเพิ่มพนู
ประโยชน์ ซึง่การเพิ่มพนูประโยชน์นัน้ อาจเป็นการท าให้ตนเองเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน หรือเป็นการท า
ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนก็ได้ ซึง่กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนิสิตนกัศกึษาอาจมีได้หลายลกัษณะ เชน่ 
โครงการท าความสะอาด ซอ่มแซม หรือสร้างสาธารณสมบตั ิกิจกรรมคา่ยอาสาสมคัรหรือคา่ยอาสา
พฒันาชนบท เป็นต้น  

กิจกรรมนนัทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานหรือความสขุสงบ ก่อให้เกิด
ความเจริญงอกงามทางร่างกายและพฒันาอารมณ์จิตใจ ต้องเป็นกิจกรรมท่ีสงัคมยอมรับและมีความ
หลายหลาย สง่เสริมการมีสว่นร่วม การแสดงออก และคณุภาพชีวิต 

กิจกรรมการเมือง เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความรู้สกึรับผิดชอบของนิสิตนกัศกึษาท่ีมีตอ่สงัคม
และประเทศชาต ิซึง่อาจมีทัง้ในรูปแบบของการสนบัสนนุ เชน่ การสนบัสนนุการเลือกตัง้ หรือใน
รูปแบบของการประท้วง เชน่ การประท้วงนโยบายหรือการด าเนินงานของรัฐบาลท่ีนิสิตนกัศกึษาไม่
เห็นด้วย  

จากความหมาย ความส าคญัและองค์ประกอบของกิจกรรมนิสิตนกัศกึษา สรุปได้ว่า 
กิจกรรมนิสิตนกัศกึษาหมายถึง  กิจกรรมท่ีจดัขึน้โดยนิสิตนกัศกึษาหรือกิจกรรมท่ีสถาบนัได้สง่เสริมให้
มีขึน้ตามความสนใจของนิสิตนกัศกึษา  เป็นกิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน
โดยตรง จดัขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นิสิตนกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตา่งๆ  อนัจะก่อผลตอ่การ
พฒันาตนเองทัง้ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา กิจกรรมนิสิตนกัศกึษาอาจแบง่ได้
เป็นหลายประเภท ซึง่การเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะประเภทนัน้ขึน้กบัความสนใจและความสมคัรใจของ
นิสิตนกัศกึษาแตล่ะคน ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะประเภทก็อาจแตกตา่งกนัไป 
 
การจัดการด าเนินงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจหลัก 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีวิสยัทศัน์ คือ เป็นเสาหลกั

แหง่แผน่ดนิด้านการศกึษาทางธุรกิจ (The pillar of the kingdom in business education) มีภารกิจ
หลกัในการเสนอการเรียนการสอนคณุภาพสงูตอ่นิสิต รวมถึงเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าสูโ่ลก
ธุรกิจแหง่นวตักรรม และก้าวสูค่วามเป็นผู้น าอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะฯ เน้นสร้างสรรค์การ
วิจยัเชิงวิชาการในศาสตร์ด้านธุรกิจ เพ่ือสง่เสริมกระบวนการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ
คณุภาพสงูส าหรับทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนของสงัคมไทย 
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เอกลักษณ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีการพฒันาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง จงึมี

การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลเทียบเทา่มหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก พฒันา
นิสิต พฒันาคณาจารย์และส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานทางการศกึษาเพ่ือวางรากฐานท่ีมัน่คงส าหรับการเจริญก้าวหน้าตอ่ไป คณะฯ ได้มี
การพฒันาจากอดีตจนถึงปัจจบุนั ซึง่เกิดขึน้จากความสามารถในการเล็งเห็นการณ์ไกลของทา่น
ศาสตราจารย์อปุการคณุพระยาไชยยศสมบตัิ ผู้ก่อตัง้คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีและคณบดีคน
แรกของคณะฯ ซึง่ได้เร่ิมเปิดแผนกวิชาการบญัชี การพาณิชยศาสตร์ เป็นแผนกวิชาอิสระ เม่ือวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2483 ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้าแผนกวิชาการบญัชีและพาณิชยศาสตร์ และ
คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาจดัหลกัสตูรให้มีลกัษณะอิสระแตกตา่งจากหลกัสตูรของคณะอกัษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้ผู้ ท่ีจะศกึษาวิชาการบญัชีเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี และภาคปฏิบตั ิ
1 ปี ตอ่มาในปี 2487 ได้ตดัภาคปฏิบตัอิอก คงเรียนแตเ่ฉพาะภาคทฤษฎีเป็นเวลา 4 ปี ผู้ส าเร็จ
การศกึษาจะได้รับปริญญาบญัชีบณัฑิต สว่นแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์ ได้ก าหนดหลกัสตูรไว้ 4 ปี 
ผู้ส าเร็จการศกึษาจะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบณัฑิต 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการจดัการด าเนินงานในสว่น
ของการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านกิจกรรม
นิสิต ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในด้านของการบริการด้านการจดัการเรียนการสอนซึง่เป็นหน่วยงาน

กลางของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีช่ือเรียกว่า งานทะเบียนนิสิต ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของงาน
ฝ่ายวิชาการของคณะ มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงด้านการจดัการเรียนการสอน เป็นผู้ให้บริการและ
ประสานงานอ านวยความสะดวกกบัสว่นงานตา่ง ๆ มีหน้าท่ีสนบัสนนุ สง่เสริมงานด้านวิชาการ เป็นผู้
ประสานงานกบัหน่วยงานในคณะฯ เชน่ ภาควิชา/สาขาวิชา  และหนว่ยงานนอกคณะฯ คือ บณัฑิต
วิทยาลยั และส านกังานทะเบียนและประมวลผล  ดงันัน้งานทะเบียนมีผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
นายทะเบียนเป็นผู้ดแูล มีหน้าท่ีรับผิดชอบมีหลกั  3  งานคือ  งานทะเบียน  งานอาจารย์ท่ีปรึกษา  และ
งานตารางสอนตารางสอบ  ซึง่ท าการติดตอ่กบัมหาวิทยาลยัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา
ของนิสิต อ านวยความสะดวกด้านวิชาการให้แก่นิสิต อาจารย์ บคุคลทัว่ไป นอกจากนี ้ยงัท าการติดตอ่
ประสานงานภายในคณะ เช่นภาควิชาตา่งๆ  เพ่ือจดัท าแผนการศกึษา รายละเอียดของการสอนและ
ข้อมลูตา่ง ๆ  การรับเข้าศกึษา การจดัตารางสอนตารางสอบ  จดัตารางการใช้ห้องเรียน  การจดั
อาจารย์ท่ีปรึกษา  การจดัท าระเบียนประวตัิ การแนะแนวการเลือกสาขา และการส าเร็จการศกึษา 
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หนว่ยทะเบียนเป็นศนูย์รวมข้อมลูทางวิชาการของนิสิตของคณะฯ รายละเอียดเก่ียวกบัรายวิชา  การ
ลงทะเบียน การเพิ่มจ านวนนิสิตในบางรายวิชา การแก้ไขวนั–เวลาสอน การย้ายห้องเรียน การจอง
ห้องเรียนเพิ่ม   ข้อมลูอาจารย์ผู้สอน การจดัตารางสอน ตารางสอบ การจดัห้องสอบ การแก้ไขวนัสอบ 
การขอสอบเก็บตวั ดงันัน้ งานทะเบียนจงึมีความส าคญัส าหรับนิสิต อาจารย์ และบคุคลทัว่ไปท่ีมาขอ
ใช้บริการ โดยมีภาพเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี ้

งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีเป็นหนว่ยงานหนึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน

บริการนิสิต  โดยซึง่เป็นหนว่ยงานกลางของคณะฯ มีหน้าท่ีหลกัเก่ียวกบัการให้บริการประสานงาน
ระหวา่งนิสิต อาจารย์ หนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกคณะฯ มีขัน้ตอนการด าเนินงาน  มี
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัส าหรับนิสิต ดงันี ้ 

1. การรับนิสิตเข้าศกึษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
เป็นการปฏิบตังิานของงานทะเบียนโดยการน ารายช่ือนิสิตท่ีสอบจากคณะกรรมการ

อดุมศกึษาประกาศ และแจ้งให้นิสิตท่ีสอบผ่านน าเอกสารหลกัฐาน เชน่ ส าเนาทะเบียนบ้าน สตูิบตัร
หรือบตัรประชาชนมาแสดง และฝ่ายทะเบียนแจกเอกสารท่ีต้องกรอกรายละเอียด  

2.  แฟ้มประวตันิิสิต        
ฝ่ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มีหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูของนิสิตแตล่ะชัน้ปีทัง้

เก่าและใหม ่ เชน่ รายละเอียดเก่ียวกบัผลการศกึษา และข้อมลูสว่นตวั เชน่ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ และ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจะได้ติดตอ่ประสานงานกบันิสิตในกรณีเกิดปัญหา  ซึง่ข้อมลูต้องมีการปรับ
ตลอดเวลาให้ทนัสมยัเพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตอ่ 

3.  การขอท าบตัรประจ าตวันิสิตฉบบัใหม่   
นิสิตทกุคนท่ีเป็นนิสิตของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ต้องมีบตัรประจ าตวัเพ่ือ

ประโยชน์ในการศกึษาหรือติดตอ่ เชน่  ในการลงทะเบียนหรือในการสอบ เพ่ือท่ีจะสามารถทราบวา่
นิสิตเป็นนิสิตชัน้ปีใด 

4.  หลกัฐานการศกึษา  
หลกัฐานการศกึษาท่ีเป็นเอกสารส าคญัท่ีนิสิตมีความจ าเป็นต้องใช้ นิสิตสามารถติดตอ่

ขอรับบริการหรือปรึกษาได้โดยตดิตอ่ผ่านงานทะเบียนคณะฯ หรือส านกัทะเบียนและประมวลผลของ
มหาวิทยาลยั  เชน่ ใบรับรองส าเร็จการศกึษา หนงัสือรับรองการเป็นนิสิต หรือใบประมวลผลการศกึษา 
(Transcript)  

5. การขอย่ืนค าร้องตา่ง ๆ ของนิสิต  
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ในการขอย่ืนค าร้องตา่ง ๆ ของนิสิต งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีท าหน้าท่ี
ประสานงานระหวา่งอาจารย์ ภาควิชา/สาขาวชิา บณัฑิตวิทยาลยั และส านกัทะเบียนและประมวลผล 
เพ่ือประโยชน์แก่นิสิต 

6.  การเข้าสงักดัหรือเปล่ียนสงักดัการศกึษา    
นิสิตระดบัปริญญาตรีสอบเข้าศกึษาหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่สามารถเรียนไปจนจบ

การศกึษา แตน่ิสิตบางคณะอาจท าเป็นต้องเลือกเข้าสงักดั เม่ือจะขึน้ชัน้ปีท่ี 2, 3 และ 4 เชน่ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี นิสิตต้องยืนค าร้องท่ีงานทะเบียนคณะซึง่จะเป็นผู้ด าเนินการตอ่ไป    

7. การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิตท่ีไปศกึษาตา่งสถาบนั 
งานทะเบียนคณะฯ มีหน้าท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัการโอนหนว่ยกิตรายวิชาของนิสิตท่ีไป

ศกึษาตา่งสถาบนั เพ่ือจะได้ท าตามข้อก าหนดและแนวทางปฏิบตัขิองจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
8. การขอส าเร็จการศกึษา  
งานทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีหน้าท่ีประสานงานการขอส าเร็จการศกึษา 

โดยท่ีนิสิตต้องตรวจดขู้อมลูของตนเองทางเว็บไซด์ http://www. reg.chula.ac.th เม่ือตรวจครบข้อมลู
แล้วจงึท าการยืนยนัการขอส าเร็จการศกึษา หากมีแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆ สามารถขอ
ค าแนะน าจากงานทะเบียน หรือติดตอ่ส านกัทะเบียนและประมวลผล ก่อนท่ีคณะฯ จะประกาศรายช่ือ
ผู้ส าเร็จการศกึษา และถ้ามีการประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาแล้วจะขอแก้ไขอีกไมไ่ด้   

งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
งานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นสว่นหนึง่ของงานฝ่ายทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ท่ี

มีหน้าท่ีให้บริการแก่นิสิตในการประสานงานระหว่างอาจารย์  นิสิต และฝ่ายทะเบียน โดยอาจารย์มี
หน้าท่ีสอนและให้ข้อมลูแก่ฝ่ายทะเบียนในด้านวิชาการ  เชน่ รายวิชาตา่ง ๆ  และฝ่ายทะเบียน มีหน้าท่ี
ให้ข้อมลูแก่นิสิต เป็นผู้ประสานงานกบัอาจารย์ และส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยั นิสิตเป็นผู้ขอรับ
บริการจากฝ่ายทะเบียนในด้านตา่ง ๆ และในกรณีท่ีมีปัญหา 

งานตารางสอนตารางสอบ 
ฝ่ายทะเบียนคณะฯ เป็นผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชีและส านกัทะเบียนและประมวลผล ประสานงานกบัคณะกรรมการการสอบประจ าปี
การศกึษาของคณะฯ ในการจดัท ารายงาน และประกาศเก่ียวกบัการสอบ    แจ้งส านกัทะเบียนและ
ประมวลผลเก่ียวกบัการเปิดสอน  ปิดสอนรายวิชา หรือการเปล่ียนแปลงแก้ไขใด ๆ และส าเนาสง่
ทะเบียนคณะฯ  เพ่ือประกาศให้นิสิตทราบ 

ขอบข่ายงานงานตารางสอนตารางสอบของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มีดงันี ้
1. จดัท าตารางสอนตารางสอบของคณะฯในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา   
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2.  ตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์แตล่ะภาควิชาว่ามีวิชาใดบ้างท่ีสอนเวลาซ้อนกนั เพ่ือ
แก้ไขและแจ้งผู้สอน 

3. จดัท าแผนการลงทะเบียนเรียน (Pattern) ให้นิสิตชัน้ปีท่ี 1 2 และ 3 ของหลกัสตูรบญัชี
บณัฑิตและบริหารธุรกิจบณัฑิต 

4.จดัท าโปรแกรมการศกึษาหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตและบริหารธุรกิจบณัฑิต  ในระดบัปริญญา
ตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 

5. รวบรวมเอกสารการลงทะเบียนแตล่ะรายวิชาท่ีสง่มาจากส านกัทะเบียนและประมวลผล
วา่มีนิสิตลงทะเบียนแตล่ะรายวิชาจ านวนเทา่ใดในภาควิชา เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการเพิ่มจ านวนนิสิต 

6. ให้ค าปรึกษาและแนะน านิสิตท่ีมีปัญหาการลงทะเบียนในระดบัปริญญาตรีและนิสิตท่ี
ได้รับทนุแลกเปล่ียนไปตา่งประเทศ 

7. ประสานงานกบัหนว่ยงานนอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   เชน่   ส านกัทะเบียน
และประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัภาษา  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูตารางสอน
ตารางสอบ 

8. ประสานงานกบัภาควิชา  อาจารย์  เจ้าหน้าท่ีในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  กรณี
มีการเปล่ียนแปลงตารางสอน วนั – เวลาสอน   ห้องเรียน วนัสอบ 

9. ตอบปัญหาและชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบัตารางสอนตารางสอบให้กบัภาควิชาตา่งๆ ในคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี และประสานงานกบัสว่นงานตา่งๆ ภายในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
รวมทัง้ผู้ ร่วมงานกรณีมีข้อสงสยั 

10. ประชมุสมัมนา นิสิต  งานตารางสอนตารางสอบ  งานวิชาการ  นิสิตโครงการกีฬาชาต ิ
นิสิตโครงการความสามารถทางวิชาการดีเดน่  สมัมนาวิชาการศกึษาทัว่ไปตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์ 
ส าหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี มีหน้าท่ีส ารวจ ดแูล

อาคารสถานท่ีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ซึง่มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
1. อาคารไชยยศสมบตั ิ1 2 และ 3 เป็นอาคารเรียน และบางห้องเป็นห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ เชน่ ห้อง 223 อาคารไชยยศสมบตั ิ1 และห้อง Management Cockpit  
2. อาคารบณัฑิต กนัตะบตุร หรือเรียกอีกช่ือหนึง่ว่าอาคาร 9 เป็นศนูย์คอมพิวเตอร์ ชัน้ 1 2 

และ 3 
3. อาคารคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน ณ ชัน้ 5 ห้อง 509 และ 510 อาคารอนสุรณ์ 50  ปี  
4. อาคารห้องสมดุ ณ ชัน้ 7-8  อาคารอนสุรณ์  50  ปี  
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5. อาคารท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีใช้ร่วมกบัมหาวิทยาลยั   คือ อาคารมหิตลาธิ
เบศร  ใช้เป็นอาคารเรียน  อาคารท ากิจกรรม  ระหวา่งชัน้ 1-6  และชัน้  7-14 ทางด้านขวามือเป็น
อาคารของคณะฯ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ชัน้  7-8   เป็นส านกังานภาควิชาสถิติ  และใช้เป็นห้องพกัคณาจารย์ 
ชัน้ 9-10  เป็นส านกังานภาควิชาการเงินและการธนาคาร สว่นหนึง่ใช้เป็นห้องพกั

คณาจารย์ 
ชัน้ 11  เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบตัิการทางการเงิน 
ชัน้ 12 – 13 เป็นห้องเรียน 
ชัน้ 14  เป็นห้อง Management Theatre  เป็นห้องส าหรับสอนด้านการบริหารจดัการถือ

เป็นนวตักรรมในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจแหง่แรกท่ีผสมผสานและบรูณาการระหว่าง
การเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านศลิปะการแสดง และเทคโนโลยีสมยัใหมท่างด้าน Audio 
Visual เป็นห้องส าหรับการเรียนการสอนท่ีมีนวตักรรมท่ีส าคญัคือ Courseware ท่ีสามารถกระตุ้นให้
นิสิตได้มีกระบวนการในการคดิ แสดงออก โต้ตอบ และตดัสินใจผา่นการจ าลองเหตกุารณ์ 
สถานการณ์จริง ท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และจดจ า  ดงันัน้ อาคารสถานท่ีของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จงึเป็นแหลง่หาความรู้ของนิสิตและบคุคลทัง้ภายในและภายนอก 

งานโครงการเพ่ือพฒันาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ประกอบด้วย 
1. งานโครงการพฒันาอาคารเรียน 
2. งานปรับปรุงห้องพกัอาจารย์ภาควิชาตา่งๆ  
3. งานปรับปรุงพืน้ท่ีห้องเรียนและส านกังาน 
4. งานปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี 
5. งานปรับปรุงห้องศนูย์บม่เพาะ 
6. งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 
7. งานปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
8. งานจดัการการจราจรภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
9. งานปรับปรุงห้องน า้และสขุภณัฑ์ 
10. งานให้บริการดแูลความสะอาดของตวัอาคาร และความสะดวกสบาย เชน่ ทางเดิน 

ห้องน า้ให้มีความปลอดภยั และมีแสงสวา่งเพียงพอ 
ส่วนงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้านกิจกรรมนิสิต 
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกใน

ด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การจดัสรรงบประมาณ การให้ข้อมลู การประชาสมัพนัธ์ และการติดตอ่ประสานงาน
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ระหวา่งกองกิจการนิสิตกบันิสิต นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคมุดแูลงานทางด้านสาร
บรรณ การเงิน พสัด ุงบประมาณ บคุลากร ประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูและสถิต ิตลอดจนการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในกองกิจการนิสิต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ โดยแบง่การด าเนินงานออกเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. งานสวสัดกิารนิสิต 
คณะฯ มีทนุการศกึษาทัง้ในการชว่ยเหลือนิสิตทางด้านการเงินให้สามารถ ศกึษาได้อย่างมี

ประสิทธิผลและเป็นบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาอยา่งมีคณุภาพ และการให้รางวลัส าหรับนิสิตท่ีเรียนดี
และนิสิตท่ีท าคณุประโยชน์หรือสร้างช่ือเสียงให้กบัคณะฯ และมหาวิทยาลยั 

2. งานพฒันานิสิต 
งานพฒันานิสิต เป็นอีกงานหนึง่ในฝ่ายกิจการนิสิตของคณะฯ ซึง่มีความส าคญัท่ีมิได้ยิ่ง

หยอ่นไปกวา่งานอ่ืนๆ วตัถปุระสงค์ของงานพฒันานิสิตท่ีส าคญั คือ การพฒันาให้นิสิตของคณะฯ มี
ความพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตใน
อนาคต งานพฒันา นิสิตจงึรับผิดชอบการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนอกเหนือจาก
ความรู้ในห้องเรียน ในรูปของกิจกรรมการสมัมนาพฒันาจิต และพฒันาศกัยภาพการเป็นผู้น า การ
อบรมเพ่ือเตรียมตวัให้นิสิตมีความพร้อมในยคุของสงัคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ตลอดจนจดั
โครงการตา่งๆ ท่ีจะเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต 

3. งานกิจกรรมนิสิต 
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาหรือระดบัมหาวิทยาลยั ไม่สามารถส าเร็จลลุว่งอยา่งสมบรูณ์

แบบด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านัน้ หากแตย่งัต้องเสริมด้วยองค์ประกอบและกิจกรรมอ่ืนๆ 
อีกมากมาย การท ากิจกรรมเป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีสามารถเสริมความสมบรูณ์ของความเป็นบณัฑิต 
ภาคธุรกิจโดยทัว่ไปตา่งต้องการบณัฑิตท่ีมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมระหวา่งศกึษาในรัว้
มหาวิทยาลยัด้วย เพราะพบวา่บณัฑิตท่ีมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรม แม้วา่จะมีผลการเรียนไมดี่
มากจะมีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จในงานอาชีพสงูมาก เม่ือเทียบกบัผู้ ท่ีให้ความใสใ่จเฉพาะการ
เรียนหนงัสือโดยขาดความสนใจในกิจกรรม  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มีการจดักิจกรรมนิสิต
หลายประเภท ได้แก่ 

1. กิจกรรมสว่นกลาง 
เป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัระหวา่งนิสิตทัง้มหาวิทยาลยั เช่นกิจกรรมจฬุาวิชาการ  เป็นการจดั

งานด้านวิชาการของนิสิตเพ่ือให้นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึง่จะน าความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาชีพของตนออกเผยแพร่สูส่งัคมและสว่นรวม กิจกรรมสว่นกลางนีเ้ป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
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ให้นกัเรียนระดบัอดุมศกึษามาศกึษาหาความรู้ด้านวิชาการตา่งๆ ท่ีตนสนใจและชอบก่อนจะเข้าศกึษา
ในระดบับณัฑิตตอ่ไป การจดักิจกรรมจฬุาวิชาการจงึเป็นการสง่เสริมให้เป็นบณัฑิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัมีคณุภาพ โดยการจดักิจกรรมตา่งๆจะจดัตามห้องเรียนของแตล่ะคณะฯ 

2. กิจกรรมกีฬา 
เป็นกิจกรรมร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยั เชน่ กิจกรรมฟตุบอลประเพณี  และกิจกรรม

บาสเกตบอลประเพณี บญัชี จฬุา – ธรรมศาสตร์  ซึง่กิจกรรมเหลา่นีเ้ช่ือมความสมัพนัธ์แก่นิสิตระหวา่ง
มหาวิทยาลยั สว่นกิจกรรมกีฬาสมัพนัธ์เป็นกิจกรรมของคณะฯ จดัขึน้ระหวา่ง นิสิต  คณาจารย์ ใน
หลายสาขาวิชา เชน่บญัชี การเงิน สถิติ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทธุรกิจสอบ
บญัชีท่ีมีความสมัพนัธ์ด้านการท างานของนิสิตซึง่เป็นองค์กรในสายวิชาชีพ  

3. กิจกรรมศลิปะและวฒันธรรม 
กิจกรรมศลิปะและวฒันธรรมเป็นกิจกรรมสร้างเสริมให้นิสิตได้มีสมาธิ รู้จกับญุคณุของผู้ มี

พระคณุ เชน่ บดิา มารดา ครูอาจารย์  ซึง่กิจกรรมของคณะฯ เป็นการจดัท าธรรมมะสากล คือการน า
ผู้น าศาสนาทกุศาสนามาเสวนาด้านธรรมมะให้นิสิตได้เข้าใจในศาสนาทกุศาสนา และแตล่ะศาสนา
ตา่งมีระเบียบ ประเพณี และความเช่ือท่ีแตกตา่งกนั ซึง่นิสิตทกุคนหรือนิสิตท่ีนบัถือศาสนาใดก็ตามจะ
ได้ปฏิบตัิตนให้ถกูต้องและเข้าใจในศาสนาตา่งๆ  

 4. กิจกรรมนนัทนาการ 
กิจกรรมนนัทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีนิสิตคิดและจดัขึน้เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์  สง่เสริมการ

มีสว่นร่วม การแสดงออก เพ่ือให้คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหมเ่พ่ือการ
ประกอบอาชีพ  กิจกรมนนัทนาการ คือ การให้นิสิตได้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ผอ่นคลาย
ความเครียด  มีสขุภาพแข็งแรง สามารถปรับตวัเข้ากบับคุคลอ่ืนได้อย่างมีความสขุ ท าประโยชน์เพ่ือ
สงัคม กิจกรรมนนัทนาการของนิสิตจงึเป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกบันิสิตด้วยกนั หรือบคุคลภายนอก 
เชน่ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมเชียร์รวม กิจกรรมรัว้สีชมพปูระตสีูฟ้า กิจกรรมตา่งๆ เป็นกิจกรรมของ
นิสิตเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีและเป็นการแสดงออกด้านกายภาพ และศกัยภาพของนิสิต  

5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมนิสิตท่ีแพร่หลายในสถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่ใน

ประเทศไทย  ถึงแม้ว่าจ านวนชมรมจะมีไมม่ากเทา่กิจกรรมกีฬา  แตกิ่จกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
โดยเฉพาะกิจกรรมคา่ยอาสาสมคัรหรือคา่ยอาสาพฒันา  เป็นกิจกรรมท่ีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก ซึง่พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน  พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของค าวา่ “บ าเพ็ญ” ไว้
วา่เป็นการท าให้เตม็บริบรูณ์ เพิ่มพนู ดงันัน้ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จงึหมายถึง “การท่ีผู้ เรียน
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ปฏิบตัิการเพ่ือการเรียนรู้และการเพิ่มพนูประโยชน์” ซึง่การเพิ่มพนูประโยชน์นัน้ เป็นการท าให้ตนเอง
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน ท าประโยชน์ให้กบัผู้ อ่ืน หรือการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนิสิตมีหลายลกัษณะ  ซึง่อาจเป็นโครงการท าความสะอาด
ซอ่มแซม หรือสร้างสาธารณสมบตั ิเป็นต้น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีนิสิตให้ความสนใจและรู้จกัดี
คือกิจกรรมคา่ยอาสาสมคัร หรือ คา่ยอาสาพฒันาชนบท  ค าวา่ “คา่ยอาสาสมคัร” หมายถึงการสมคัร
ใจออกคา่ยเพ่ือไปชว่ยเหลือผู้ อ่ืน และเพ่ือฝึกผู้น า ซึง่เป็นความหมายดัง้เดมิ สว่นค าว่า “คา่ยอาสา
พฒันา” นัน้ได้เร่ิมใช้กนัภายหลงั  

นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมและโครงการตา่ง ๆ จากองค์กรภายนอกซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
นิสิตได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในด้านตา่งๆ เชน่ การแขง่ขนัเกมทางด้านธุรกิจ การเข้ารับฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิบตังิานจริงในด้านสาขาอาชีพตา่ง ๆ เป็นต้น กิจกรรมหรือโครงการ
เหลา่นีมี้จดุมุง่หมายในการฝึกฝนและพฒันาความรู้ความสามารถของนิสิตและสร้างช่ือเสียงให้แก่
คณะฯ 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย   

 
ในการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้ วิจัยด าเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
study) และด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง การสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  1 - 4 ของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2554  จ านวน
รวม 2,390  คน  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้แก่ นิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 - 4  ปีการศกึษา 2554  

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจ านวน 600  คน ท่ีได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
ตามตารางส าเร็จรูปของศริิชยั กาญจนวาสี; ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์; และดเิรก ศรีสโุข. (2537 : 105) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (α =.05) จากนัน้ใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified random sampling) 
โดยใช้ เพศ ชัน้ปี  และหลกัสตูรท่ีศกึษา ดงัแสดงในตาราง  1  
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ตาราง  1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และหลกัสตูรท่ีศกึษา  
 

หลกัสตูร 
ชัน้ปี 

ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 

หลกัสตูรบญัชี
บณัฑิต 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 
ชัน้ปีท่ี 4 

ชาย 
 

หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

57 179 236  14 45 59 
67 186 253 17 47 62 
42 217 259 11 54 65 
56 196 252 14 49 63 

รวม(คน) 222 778 1,000 56 195 251 
หลกัสตูร

บริหารธุรกิจ
บณัฑิต 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 
ชัน้ปีท่ี 4 

ชาย 
 
 

หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

60 190 250 15 48 63 
83 166 249 21 42 63 
54 201 255 13 50 64 
60 184 244 15 46 61 

รวม(คน) 257 741 998 64 186 250 
หลกัสตูรสถิติ
ศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 
ชัน้ปีท่ี 4 

ชาย 
 

หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

23 68 98 6 17 23 
27 74 101 7 19 26 
26 76 102 6 19 25 
23 75 91 6 19 25 

รวม(คน) 99 293 392 25 74 99 
รวมทัง้สิน้ (คน) 578 1812 2390 145 455 600 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูถกูจดัท าขึน้ตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศกึษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา วารสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการการศกึษา 

รวมทัง้ศกึษาการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากคูมื่อ
การปฏิบตังิานทะเบียน และงานตารางสอนตารางสอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จากการ
สอบถามนิสิตท่ีมาใช้บริการเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีให้บริการนิสิตจาก
หนว่ยงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี และหาข้อมลูตามหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการ
บริการการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ 

2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ตามแนวของไลเคิร์ท 
(Likert’s scales) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 98, 107-108) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   

3. ศกึษาแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริการการศกึษาของเพ็ญศรี มณีค า (2538 : 95-103) 
วนัทนา ทบัทิม (2544 : 45-51) เสาวลกัษณ์ อภิวาท (2541 : 109-116) และไพฑรูย์ กนัสิงห์ (2544 : 
79-84) 

4. สร้างข้อค าถาม ให้ครอบคลมุสาระของการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนิสิตตอ่การให้บริการการศกึษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชีในด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน  20  ข้อ ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและ
อปุกรณ์  20  ข้อ  และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต  20  ข้อ รวมทัง้หมด  60  ข้อ 

5. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงและครอบคลมุเนือ้หา(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์แนะน าแก้ไข 
แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น  (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาและการ
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบของของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กบันิสิตระดบัปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจ านวน  30  คน  
เพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination power) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.98  

8. น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้การหา 27 % ของกลุม่สงู 
และ 27% ของกลุม่ต ่า แล้วเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของข้อค าถาม โดยใช้การทดสอบที (t - test) จากนัน้
คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ t  ตัง้แต ่1.761 ขึน้ไป มาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม (Edward. 1987 : 
152)  เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป จากการทดสอบคา่ t พบวา่มีค าถามท่ีได้คา่ t ต ่ากวา่ 
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1.761 ดงันีด้้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน 1 ข้อได้แก่ข้อท่ี 13 ได้คา่ t = 1.616  และ
ค าถามด้านการให้บริการอาคารสถานท่ี 5 ข้อได้แก่ข้อ 13, 15, 16, 17 และ 18 ได้คา่ t = 1.594, 
1.158, 1.111, 1.111 และ 1.330 ผู้วิจยัจงึได้มีการตรวจสอบและมีการแก้ไขกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา ท า
ให้แบบสอบถามมีจ านวนค าถาม 20 ข้อในแตล่ะด้าน 
 
ลักษณะของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
แบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ี
ส่ือและอปุกรณ์  และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต นอกจากนัน้ตอนท้ายของแบบสอบถามแตล่ะ
ด้านเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านบริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี โดย
ผู้วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนระดบัความคิดเห็น ไว้ดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัมาก 
คะแนน  3  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัน้อย 
คะแนน  1  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัน้อยท่ีสดุ 

การแปลความหมายของคา่เฉล่ียของแบบสอบถาม ผู้วิจยัก าหนดไว้ 5 ระดบั ดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถงึ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้บริการ 

     มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้บริการ 

     มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้บริการ 

     มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้บริการ 

     มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการให้บริการ 

มีความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการโดย 
1. ผู้วิจยัขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขออนญุาตจากคณบดี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากนิสิต 

2. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึน้และปรับปรุงแล้วไปขอความร่วมมือกบันิสิตชัน้ปีท่ี 1 – 
4 ปีการศกึษา  2554  ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ชีแ้จงรายละเอียดแบบสอบถามและเก็บข้อมลูจากนิสิตและ
รับคืนด้วยตนเอง 

3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาตรวจความสมบรูณ์  
4. น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และวิเคราะห์

โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
2. ตามความมุง่หมายข้อ 1 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีก าลงัศกึษาในหลกัสตูร

ปริญญาตรีตอ่การให้บริการการศกึษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ด้านการให้บริการการ
จดัการเรียนการสอน  ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์  และด้านการให้บริการกิจกรรม
นิสิตโดยรวมและในแตล่ะด้าน วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

3. ตามความมุง่หมายข้อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรปริญญาตรีตอ่
การให้บริการการศกึษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี โดยรวมและในแตล่ะด้านจ าแนกตาม
เพศ โดยการทดสอบที (t-test) (Ferguson. 1981 : 178) และจ าแนกตาม ชัน้ปี หลกัสตูรท่ีศกึษา โดย
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  เม่ือพบความแตกตา่ง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบเป็นรายคู ่วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิตพืิน้ฐาน 
1.1  คา่ความถ่ี 
1.2  คา่ร้อยละ 
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1.3  คา่เฉล่ีย (Mean) 
1.4  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2.  สถิติท่ีใช้ในการหาคา่คณุภาพเคร่ืองมือ 
2.1  หาคา่อ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้การทดสอบที (t-test) 

(Ferguson. 1981 : 178) 
2.2  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach. 1984 : 161) 
3.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

3.1  ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่  โดยสถิตทิดสอบ 
ที (t-test) 

3.2  ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุม่ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  เพ่ือให้การส่ือความหมาย
ตรงกนั  ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้  ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 แทน คา่เฉล่ีย 

SD แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน  t – distribution 
F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F – distribution 
df แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
P แทน ความนา่จะเป็นท่ีสถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นชว่งปฏิเสธสมมตฐิาน 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอผล โดยแบง่ออกเป็น  3  ตอน  ดงันี ้
ตอนท่ี  1  การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษาโดย

การแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
ตอนท่ี  2  การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อการให้บริการของ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใน  3  ด้าน  คือ  ด้านการให้บริการการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรม
นิสิต  โดยการหาคา่เฉล่ีย  (Mean)  และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) 

ตอนท่ี  3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีโดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามตวัแปรเพศ โดยใช้การ
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ทดสอบที  ส่วนตวัแปรชัน้ปี  และหลกัสตูรใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  และเม่ือพบ
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตจิงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี  1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามตวัแปรท่ีศึกษา  
โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง  2 
 
ตาราง  2  จ านวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน(คน) 
n = 600 

ร้อยละ 

1.เพศ   

          เพศชาย     145 24.2 
          เพศหญิง 455 75.8 

รวม 600 100.0 
2.ชัน้ปี   
          ชัน้ปีท่ี  1 145 24.1 
          ชัน้ปีท่ี  2 153 25.5 
          ชัน้ปีท่ี  3 151 25.2 
          ชัน้ปีท่ี  4 151 25.2 

รวม 600 100.0 
3.หลกัสตูร   
          บญัชี 251 41.8 
          บริหารธุรกิจ 250 41.7 
          สถิต ิ       99 16.5 

รวม 600 100.0 

 
จากตาราง  2  ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจยันีส้่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิง  จ านวน  455  

คน(ร้อยละ  75.8)  เป็นนิสิตชัน้ปีท่ี  2  จ านวน  153  คน  (ร้อย  25.5)  และเป็นนิสิตหลักสูตรบญัชี
จ านวน  251  คน(ร้อยละ  41.8) 
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ตอนท่ี  2  การศกึษาความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ใน  3  ด้าน  คือ  ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน ด้าน
การให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์  และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต  โดยการหาค่า
คะแนนเฉล่ีย  (Mean)  และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)  ดงัแสดงใน 
ตาราง  3 – 6  
 
ตาราง  3  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญา

ตรีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี โดยรวมและในแตล่ะด้าน 
 

การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

นิสิต (n = 600) 
 SD ระดบัความ

เหมาะสม 
ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 3.45 0.57 ปานกลาง 
ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์   3.62 0.50 มาก 
ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 3.56 0.56 มาก 

รวม 3.54 0.49 มาก 

 
จากตาราง  3  นิสิตเห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีโดยรวมมี

ความเหมาะสมในระดบัมาก (  = 3.54, SD = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมี
ความเห็นต่อการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์ และการให้บริการกิจกรรมนิสิตว่ามีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ในขณะท่ีด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัปาน
กลาง 
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ตาราง  4  ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรีต่อการให้บริการ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ด้านการให้บริการการจดัการ
เรียนการสอน  เป็นรายข้อ 

 

ด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน 

นิสิต (n = 600) 
 SD ระดบัความ

เหมาะสม 
1. ท่ีตัง้ของหน่วยงานทะเบียนคณะฯ สะดวกตอ่การ

ให้บริการ 
3.97 0.71 มาก 

2. ชว่งเวลาในการเปิดให้บริการของหนว่ยงานทะเบียน
คณะฯ มีความเหมาะสม 

3.51 0.82 มาก 

3. ขัน้ตอนในการให้บริการไมยุ่่งยากซบัซ้อนและมี
ความคลอ่งตวั 

3.27 0.84 ปานกลาง 

4. ขัน้ตอนและวิธีการให้บริการมีความเป็นธรรม (เรียง
ตามล าดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนั) 

3.71 0.75 มาก 

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตอ่
ความต้องการของผู้ รับบริการ 

3.41 0.82 ปานกลาง 

6. มีการติดป้ายประกาศแสดงขัน้ตอนการตดิตอ่งาน
ตา่งๆ อยา่งชดัเจน  

3.22 0.93 ปานกลาง 

7. มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร งานวิชาการ เชน่ 
ตารางเรียน ปฏิทินการศกึษา การเปิดปิดรายวิชา 
การเปล่ียนแปลงห้องเรียน ตารางสอน การ
เปล่ียนแปลงตารางสอบเป็นต้น ไว้ท่ีป้ายประกาศ
อยา่งชดัเจน 

3.39 0.87 ปานกลาง 

8. การประกาศข้อมลูรายวิชาท่ีจะเปิดสอนและตาราง
เรียนของภาคการศกึษาใหม ่มีความรวดเร็วและทนั
ตามก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

3.43 0.89 ปานกลาง 

9. นิสิตได้รับความสะดวกในการสอบถามและ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

3.43 0.93 ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน 

นิสิต (n = 600) 
 SD ระดบัความ

เหมาะสม 
10. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการลงทะเบียนเรียนมีความ

ทนัสมยั 
3.50 1.01 มาก 

11. มีการก าหนดห้องเรียนท่ีเหมาะสมกบัจ านวนนิสิต 3.37 0.98 ปานกลาง 
12. มีการจดัท าตารางการใช้ห้องเรียนติดไว้หน้า

ห้องเรียนอยา่งชดัเจนทกุห้อง 
3.30 0.95 ปานกลาง 

13. การก าหนดห้องสอบมีความเหมาะสมกบัรายวิชาท่ี
สอบและจ านวนนิสิต 

3.57 0.88 มาก 

14. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในสายงานทะเบียนในการให้
ข้อมลูและสามารถอธิบาย  ชีแ้จง และแนะน า
ขัน้ตอนในการให้บริการอยา่งชดัเจน 

3.43 0.81 ปานกลาง 

15. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถพร้อมจะให้บริการ เชน่ 
การตอบค าถาม ชีแ้จงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า ชว่ย
แก้ปัญหาได้ 

3.33 0.91 ปานกลาง 

16. เจ้าหน้าท่ีแตง่กายเหมาะสมกบัสถานท่ีและมี
บคุลิกลกัษณะและทา่ทางท่ีพร้อมตอ่การเป็นผู้
ให้บริการ  

3.77 0.83 มาก 

17. เจ้าหน้าท่ีมีความสภุาพ กิริยามารยาทดี 3.32 0.96 ปานกลาง 
18. เจ้าหน้าท่ีมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีในการให้บริการ 3.20 0.97 ปานกลาง 
19. เจ้าหน้าท่ีด้านการจดัการเรียนการสอนให้บริการตอ่

ผู้ รับบริการเหมือนกนัทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ 
3.54 0.84 มาก 

20. เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส ่กระตือรือร้นในงานท่ี
รับผิดชอบ  

3.28 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.57 ปานกลาง 
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จากตาราง  4  นิสิตเห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้านการ
ให้บริการการจดัการเรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลางมาก (  = 3.45, SD = 
0.57)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 
1,2,4,10,13,16 และ 19 สว่นข้ออ่ืนๆ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 
ตาราง  5  ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้านการให้บริการอาคาร
สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ เป็นรายข้อ 

 

ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์   

นิสิต (n = 600) 

 
SD ระดบัความ

เหมาะสม 
1. ท่ีตัง้ของหน่วยงานอาคารสถานท่ีสามารถติดตอ่

ให้บริการได้อยา่งสะดวก 
3.63 0.75 มาก 

2. ชว่งเวลาในการเปิดให้บริการของหนว่ยงานอาคาร
สถานท่ีมีความเหมาะสม 

3.53 0.76 มาก 

3. มีการติดป้ายประกาศแสดงขัน้ตอนการตดิตอ่งาน
ตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

3.33 0.81 ปานกลาง 

4. ขัน้ตอนในการให้บริการไมยุ่่งยากซบัซ้อนและมี
ความคลอ่งตวั 

3.40 0.79 ปานกลาง 

5. ขัน้ตอนและวิธีการให้บริการมีความเป็นธรรม (เรียง
ตามล าดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนั)  

3.62 0.76 มาก 

6. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตอ่
ความต้องการของผู้ รับบริการ  

3.52 0.77 มาก 

7. สภาพห้องเรียนอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 3.92 0.76 มาก 
8. สภาพแวดล้อมของอาคาร มีความสะอาดเรียบร้อย 

และเป็นระเบียบพร้อมในการให้บริการ 
3.95 0.75 มาก 

9. ห้องน า้ มีความสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพร้อมในการให้บริการ 

3.62 0.89 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์   

นิสิต (n = 600) 

 
SD ระดบั

ความ
เหมาะสม 

10. ร้านอาหาร นิสิตได้รับความสะดวกในการบริการของร้านอาหาร 3.34 0.86 ปานกลาง 
11. การจดัระเบียบการจอดรถและท่ีจอดรถภายในคณะฯ มีความ

เพียงพอตอ่การให้บริการ 
2.99 0.97 ปานกลาง 

12. ระบบการดแูลรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมีความ
เหมาะสม 

3.37 0.89 ปานกลาง 

13. ศนูย์คอมพิวเตอร์มีการให้บริการระบบเครือขา่ย (IT network) ท่ี
รวดเร็ว 

3.77 0.87 มาก 

14. ศนูย์คอมพิวเตอร์ช่วงเวลาในการเปิดให้บริการของศนูย์
คอมพิวเตอร์มีความเหมาะสม  

3.86 0.83 มาก 

15. ห้องปฏิบตักิารทางการเงินมีการให้บริการด้านข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การประยกุต์ทฤษฎีการเงินกบัสถานการณ์จริง 

3.78 0.77 มาก 

16. ห้องปฏิบตักิารทางการเงินมีการให้บริการข้อมลูทางด้านการเงิน
และขา่วสารท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ทัว่โลกจากแหลง่ขา่วชัน้น า 

3.79 0.79 มาก 

17. ห้องปฏิบตักิารทางการเงินมีการให้บริการโปรแกรมวิเคราะห์
ทางการเงินท่ีทนัสมยั 

3.82 0.76 มาก 

18. ห้องปฏิบตักิารทางการเงินเปิดชว่งเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสมชว่งเวลาเปิดให้บริการของห้องปฏิบตักิารทางการเงิน
มีความเหมาะสม 

3.63 0.74 มาก 

19. ห้องสมดุมีหนงัสือ ต ารา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความทนัสมยั
และตรงตามความต้องการ 

3.74 0.77 มาก 

20. นิสิตได้รับความสะดวกในการยืม-คืน อปุกรณ์การเรียนจาก
ห้องสมดุ 

3.82 0.77 มาก 

รวม 3.62 0.50 มาก 
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จากตาราง  5  นิสิตเห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้านการ
ให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์  โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก (  = 3.62, SD = 
0.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ได้แก่ ข้อ 3, 4, 10, 11, 
และ 12 สว่นในข้ออ่ืนๆ มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 
ตาราง  6  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบั 
 ปริญญาตรีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต  

เป็นรายข้อ 
 

ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 
นิสิต (n = 600) 

 
SD ระดบั 

1. ท่ีตัง้ของหน่วยงานกิจการนิสิตสามารถติดตอ่ให้บริการได้
อยา่งสะดวก 

3.61 0.75 มาก 

2. ชว่งเวลาในการเปิดให้บริการของหนว่ยงานกิจการนิสิตมี
ความเหมาะสม 

3.61 0.76 มาก 

3. งานกิจกรรมนิสิตมีการวางแผนงานกิจกรรมในแตล่ะปีเพ่ือ
ความเหมาะสม 

3.63 0.74 มาก 

4. กิจกรรมนิสิตแตล่ะกิจกรรมจดัระยะเวลาให้เหมาะสม 3.61 0.76 มาก 
5. กิจกรรมนิสิตมีนิสิต  อาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนิสิต 

เพ่ือการประสานงานท่ีรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหา 
3.55 0.75 มาก 

6. การประชาสมัพนัธ์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
โสตฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ หรือจดัท าป้าย
ประกาศอยา่งชดัเจนเก่ียวกบักิจกรรมนิสิตอยา่งเหมาะสม   

3.53 0.81 มาก 

7. มีการติดป้ายประกาศแสดงขัน้ตอนการตดิตอ่งานต่างๆใน
หนว่ยงานกิจการนิสิตอยา่งชดัเจน 

3.44 0.81 ปานกลาง 

8. ขัน้ตอนของหน่วยงานกิจการนิสิตมีการให้บริการไมยุ่ง่ยาก
ซบัซ้อนและมีความคลอ่งตวั 

3.48 0.76 ปานกลาง 

9. ขัน้ตอนและวิธีการให้บริการมีความเป็นธรรม (เรียง
ตามล าดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนั) 

3.59 0.80 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 
นิสิต (n = 600) 

 
SD ระดบั 

10. การให้บริการของหนว่ยงานกิจการนิสิตเป็นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

3.51 0.70 มาก 

11. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตอ่ความ
ต้องการของผู้ รับบริการ 

3.55 0.72 มาก 

12. กิจกรรมนิสิตท่ีหนว่ยงานกิจการนิสิตจดัขึน้สง่เสริมให้เกิด
การเรียนรู้และพฒันานิสิต 

3.66 0.78 มาก 

13. อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมครบครัน และสะดวก
ตอ่การจดักิจกรรม 

3.54 0.77 มาก 

14. งบประมาณในการจดักิจกรรมเหมาะสม 3.55 1.55 มาก 
15. มีการอธิบายชีแ้จงขัน้ตอนในการเบกิจ่ายคา่ใช้จา่ยในการท า

กิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
3.49 0.78 ปานกลาง 

16. เจ้าหน้าท่ีมีความสภุาพ กิริยามารยาทเหมาะสม และมี
มนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีในการให้บริการ 

3.56 0.86 มาก 

17. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสามารถอธิบาย  ชีแ้จง และแนะน า
ขัน้ตอนในการให้บริการอยา่งชดัเจน 

3.58 0.82 มาก 

18. เจ้าหน้าท่ีมีวิธีการ หรืออธิบายขัน้ตอนการประสานงานกบั
หนว่ยงานภายนอก และสามารถติดตอ่ได้อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.53 0.82 มาก 

19. เจ้าหน้าท่ีให้บริการตอ่ผู้ รับบริการเหมือนกนัทกุราย  โดยไม่
เลือกปฏิบตัิ 

3.61 0.84 มาก 

20. เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใสใ่นงานท่ีปฏิบตั ิ และกระตือรือร้น
มีความพร้อมในการให้บริการ 

3.60 0.79 มาก 

รวม 3.56 0.56 มาก 
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จากตาราง  6  นิสิตเห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้านการ
ให้บริการกิจกรรมนิสิต  โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก (  = 3.56, SD = 0.56) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ได้แก่ ข้อ 7,8, และ 15 ส่วนข้ออ่ืนๆ มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก 

 
 



 

 

 

 

ตาราง  7  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     โดยรวมและในแตล่ะด้าน  จ าแนกตามเพศ 

 

การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

เพศชาย 
(n = 145) 

เพศหญิง 
(n = 445) 

 SD ระดบั  SD ระดบั 
ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน 3.48 0.56 ปานกลาง 3.44 0.57 ปานกลาง 
ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 3.64 0.46 มาก 3.62 0.51 มาก 
ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 3.61 0.55 มาก 3.55 0.57 มาก 

รวม 3.57 0.48  3.53 0.50  

 
จากตาราง  7  นิสิตชายและหญิงเห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัโดยรวมมีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตชายและหญิงเห็นว่าด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีและส่ืออปุกรณ์และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก สว่นด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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ตาราง  8  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   โดยรวมและในแตล่ะด้าน  จ าแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

 

การให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชัน้ปีท่ี  1 
(n = 145) 

ชัน้ปีท่ี  2 
(n = 153) 

ชัน้ปีท่ี  3 
(n = 151) 

ชัน้ปีท่ี  4 
(n = 151) 

 SD ระดบั  SD ระดบั  SD ระดบั  SD ระดบั 
ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการ
สอน 

3.60 0.54 มาก 3.48 0.56 ปานกลาง 3.35 0.49 ปานกลาง 3.36 0.64 ปานกลาง 

ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและ
อปุกรณ์ 

3.66 0.51 มาก 3.62 0.49 มาก 3.62 0.44 มาก 3.59 0.55 มาก 

ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 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  นิสิตชัน้ปีท่ี  1  และชัน้ปีท่ี  2  เห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่นิสิตชัน้ปีท่ี  1  เห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากทกุด้าน และนิสิตชัน้ปีท่ี 2 เห็นว่าด้านการให้บริการ
อาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตมีความเหมาะสมระดบัมาก ส่วนด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
ในระดบัปานกลาง นิสิตชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 เห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่นิสิตชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 เห็นวา่ในด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัปาน
กลางและด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์มีความเหมาะสมในระดบัมาก ส าหรับด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตนัน้นิสิตในชัน้ปีท่ี 3 เห็นว่ามี
ความเหมาะสมในดบัปานกลาง ในขณะท่ีนิสิตในชัน้ปีท่ี 4 มีความเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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ตาราง  9  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมและในแตล่ะด้าน  จ าแนกตามหลกัสตูร 
 
การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บญัชี 

(n = 251) 
บริหารธุรกิจ 
(n = 250) 

สถิติ 
(n = 99) 

 SD ระดบั  SD ระดบั  SD ระดบั 
ด้านการให้บริการการจดัเรียนการสอน 3.55 0.55 มาก 3.32 0.58 ปานกลาง 3.51 0.54 มาก 
ด้านการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 3.68 0.51 มาก 3.58 0.49 มาก 3.57 0.48 มาก 
ด้านการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิต 3.62 0.57 มาก 3.52 0.56 มาก 3.53 0.54 มาก 

รวม 3.61 0.49 มาก 3.47 0.49 ปานกลาง 3.54 0.48 มาก 

  
จากตาราง  9 นิสิตหลกัสตูรบญัชีและหลกัสูตรสถิติเห็นว่าการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมมี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนนิสิตหลกัสตูรบริหารธุรกิจเห็นว่าการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านิสิตหลกัสตูร
บญัชีและสถิตเิห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากทกุด้าน นิสิตหลกัสตูรบริหารธุรกิจเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากในด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือ
และอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต สว่นด้านการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนเห็นวา่มีความเหมาะสมในดบัปานกลาง 
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ตอนท่ี  3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อการให้บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยรวมและในแตล่ะด้าน  จ าแนก
ตามตวัแปรเพศ  โดยใช้การทดสอบที สว่นตวัแปรชัน้ปี  และหลกัสตูร  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง  10 - 17 
 
ตาราง  10  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดบัปริญญาตรีต่อการให้บริการของ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมและในแตล่ะด้าน  จ าแนก
ตามเพศ 

 

การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

เพศชาย 
(n = 145) 

เพศหญิง 
(n = 455) t p 

 SD  SD 
ด้านการให้บริการการจดัเรียนการสอน 3.48 0.56 3.43 0.57 0.87 0.387 
ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและ
อปุกรณ์ 

3.64 0.46 3.62 0.51 0.42 0.677 

ด้านการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิต 3.61 0.73 3.55 0.57 1.12 0.265 
รวม 3.57 0.48 3.53 0.50 0.89 0.374 

 
จากตาราง   10  นิสิตชายและหญิง  มีความคิด เห็นต่อการให้บริการของ คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง  11  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดบัปริญญาตรีต่อการให้บริการของ   

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนก
ตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

 
ความคิดเหน็ต่อการให้บริการ

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แหลง่ความ
แปรปรวน df SS MS F p 

ด้านการให้บริการการจดัเรียนการ
สอน 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
594 
597 

    6.107 
189.135 
195.242 

 2.036 
   .317 

6.414 .001 

ด้านการให้บริการด้านอาคาร
สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
595 
598 

      .388 
148.458 
148.846 

.129 

.249 
.520 .669 

ด้านการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิต ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
596 
599 

    4.049 
185.703 
189.752 

1.350 
.312 

4.332 .005 

รวมทกุด้าน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3 
595 
599 

    2.728 
142.792 
145.520 

.909 

.240 
3.795 .010 

 
จากตาราง  11 นิสิตท่ีศึกษาในชัน้ปีต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่านิสิตมีความคิดเห็นตอ่การให้บริการด้านการจดั
เรียนการสอน และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตแตกตา่งกนัท่ีระดบั 0.05 ยกเว้นด้านการให้บริการ
อาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์ท่ีนิสิตมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง 
12- 14 
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ตาราง  12  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อการ  
ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้านการให้บริการการ
จดัการเรียนการสอน จ าแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู ่

 
ชัน้ปี

การศึกษา  
1 2 3 4 

3.60 3.48 3.35 3.36 
1 3.60   * * 
2 3.48     
3 3.35     
4 3.36     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
จากตาราง  12  นิสิตในชัน้ปีท่ี 1 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการจดัการเรียนการ

สอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แตกต่างจากนิสิตในชัน้ปีท่ี 3 
และนิสิตในชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 

 
ตาราง  13   การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีตอ่การ

ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการ
กิจกรรมนิสิตจ าแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู ่

 
ชัน้ปี

การศึกษา  
1 2 3 4 

3.67 3.61 3.47 3.50 
1 3.67   *  
2 3.61     
3 3.47     
4 3.50     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 



81 

 

 

 

จากตาราง  13  นิสิตในชัน้ปีท่ี 1 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านกิจกรรมของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  แตกตา่งจากนิสิตชัน้ปีท่ี 3 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง  
 
ตาราง  14   การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีตอ่การ

ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวม จ าแนกตาม
ชัน้ปีท่ีศกึษา    เป็นรายคู ่

 
ชัน้ปี

การศึกษา  
1 2 3 4 

3.64 3.57 3.48 3.48 
1 3.64   * * 
2 3.57     
3 3.48     
4 3.48     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 
จากตาราง  14  นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมแตกตา่งจากนิสิตชัน้ปีท่ี 3 และนิสิตในชัน้ปีท่ี 4 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง  15  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดบัปริญญาตรีต่อการให้บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมและในแตล่ะด้าน  จ าแนก
ตามหลกัสตูร 

 
ความคิดเหน็ต่อการให้บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี 

แหลง่ความ
แปรปรวน df SS MS F p 

ด้านการให้บริการการเรียนการสอน
จดัการเรียนการสอน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
597 
599 

    6.738 
188.504 
195.242 

3.393 
 .317 

10.669 .001 

ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือ
และอปุกรณ์ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
597 
599 

1.473 
147.374 
148.847 

.771 

.247 
2.983 .051 

ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
597 
599 

    1.359 
188.393 
189.752 

.680 

.316 
2.154 .117 

รวมทกุด้าน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
597 
599 

    2.446 
143.073 
145.519 

1.223 
.240 

5.103 .006 

 
จากตาราง  15  นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีศกึษา

ในหลักสูตรต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบวา่นิสิตมีความเห็นตอ่การให้บริการด้านจดัการเรียนการสอนแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ โดยวิธีของเชฟเฟ่  ดงัแสดงในตาราง 16 - 17 
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ตาราง  16  การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การ
ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ด้านการให้บริการการ
จดัการเรียนการสอน จ าแนกตามหลกัสตูร เป็นรายคู ่

 

หลักสูตร 
 บญัชี บริหารธุรกิจ สถิติ 

 3.55 3.32 3.51 
บญัชี 3.55  *  
บริหารธุรกิจ 3.32   * 
สถิต ิ 3.51    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

จากตาราง  16  นิสิตหลกัสตูรบญัชีกบัหลกัสตูรบริหารธุรกิจ และนิสิตหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
กบัหลกัสตูรสถิต ิมีความคดิเห็นตอ่การให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05  สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
ตาราง  17  การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การ

ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยรวม จ าแนกตาม
หลกัสตูร เป็นรายคู ่

 

หลักสูตร 
 บญัชี บริหารธุรกิจ สถิติ 

 3.61 3.47 3.54 
บญัชี 3.61  *  
บริหารธุรกิจ 3.47    
สถิต ิ 3.54    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
จากตาราง  17  นิสิตหลกัสตูรบญัชีกบัหลกัสตูรบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นตอ่การให้ 

บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยรวมแตกตา่งจากนิสิต
หลกัสตูรบริหารธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนิสิตท่ีก าลงัศกึษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัใน  3  ด้าน คือ ด้านการให้บริการ
การจดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์  ด้านให้บริการกิจกรรมนิสิต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีตอ่การให้บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ในด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการ
อาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต จ าแนกตามเพศ  ชัน้ปี  และ
หลกัสตูรท่ีศกึษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ชัน้ปีท่ี 1 – 
4  ปีการศกึษา  2554  จาก 3  หลกัสตูร คือ หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  และ
หลกัสตูรสถิติศาสตรบณัฑิต รวมทัง้สิน้  600  คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่  5  ระดบั
เก่ียวกบัความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 3  ด้าน  ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือ
และอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต จ านวน  60  ข้อ แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความ
เช่ือมัน่ (Reliability)  เทา่กบั 0.95 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   โดยการแจกแจงความถ่ีและการหาคา่

ร้อยละ 
2. การศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การให้บริการการศกึษาของคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3  ด้าน  ได้แก่ ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน ด้าน
การให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตในแตล่ะด้าน วิเคราะห์
โดยการหาคา่เฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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3. การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีโดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ  โดยวิธีการทดสอบที สว่นชัน้ปีท่ีศกึษาและ
หลกัสตูรท่ีศกึษาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตจิงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเซฟเฟ่  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. นิสิตมีความคิดเห็นว่า การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

นิสิตมีความคิดเห็นตอ่ด้านการให้บริการการจดัการเรียนการสอนวา่มีความเหมาะสมในระดบัปาน

กลาง สว่นด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตมีความ

เหมาะสมในระดบัมาก  

2. นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชีโดยรวมและแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั  

3. นิสิตท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชีโดยรวมแตกตา่งกนั โดยท่ีนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีโดยรวมแตกตา่งจากนิสิตชัน้ปีท่ี 3  และชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่นิสิตชัน้ปีท่ี 1  มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการด้านการ
จดัการเรียนการสอนแตกตา่งจากนิสิตชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี  4 และนิสิตชัน้ปีท่ี 1  มีความคดิเห็นตอ่
ด้านการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิตแตกตา่งจากนิสิตชัน้ปีท่ี 3  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  สว่น
ด้านการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ไมพ่บความแตกตา่ง 

4. นิสิตท่ีศกึษาในหลกัสตูรตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัโดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05   โดยท่ีนิสิตหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตมีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัโดยรวมแตกตา่งจากนิสิตหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่นิสิตท่ีศกึษาในหลกัสตูรตา่งกนัมีความคิดเห็น
ตอ่การให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  โดยท่ีนิสิต
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตมีความคิดเห็นตอ่การให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนแตกตา่งจาก
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นิสิตหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตและนิสิตหลกัสตูรสถิตศิาสตรบณัฑิต สว่นการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี
ส่ือและอปุกรณ์และด้านกิจกรรมนิสิตไมพ่บความแตกตา่ง 
  
การอภปิรายผล 

จากการศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตตอ่การให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี โดยรวมและในแตล่ะด้าน ผู้วิจยัแยกอภิปรายผล ดงันี ้

1. จากผลการวิจยัพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้บริการของคณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก อาจ
เป็นเพราะวา่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการจดัให้มีการ
ให้บริการด้านตา่งๆ อยา่งครบถ้วน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเอือ้ตอ่การเรียนการสอนมากท่ีสดุ ใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานสถานศกึษาท่ีรับผิดชอบด้านการสนบัสนนุให้การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจดัการให้บริการแก่นิสิตอาจารย์ และบคุคลทัว่ไปท่ีมาใช้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีอยา่งทัว่ถึง ค านงึถึงประโยชน์และความพงึพอใจท่ีนิสิตจะได้รับในด้าน
การให้บริการมากท่ีสดุ ดงัท่ีสมิต  สชัณกุร  (2542: 173-179)  ได้กลา่วไว้วา่การให้บริการท่ีมีคณุภาพ
และสามารถสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ รับบริการควรประกอบด้วย 1. การให้บริการตรงตามความ
ต้องการของผู้ รับบริการ  2. ท าให้ผู้ รับบริการเกิดความพอใจ 3. ปฏิบตัิโดยถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วน 4.
การให้บริการท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ และ 5. ไมก่่อผลเสียหายแก่บคุคลอ่ืนๆ นอกจากนี ้
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัยงัมีนโยบายในการพฒันาปรับปรุงการ
ให้บริการตอ่นิสิต อาจารย์ และบคุลากร อยา่งตอ่เน่ือง โดยให้ความส าคญักบัการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรเพ่ือให้มีความเต็มใจในการให้บริการและกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา ซึง่สอดคล้องกบัท่ี วิฑรูย์ สิมะโชคดี (2542)  ได้กลา่วไว้วา่ ปัจจยัส าคญัของการบริการอยา่ง
มีคณุภาพคือผู้ให้บริการและสถานท่ีบริการ  

เม่ือพิจารณาผลการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชีการเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

1.1 ด้านการจดัการเรียนการสอน นิสิตมีความคิดเห็นวา่ตอ่การให้บริการด้านการจดัการ
เรียนการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหา
ท่ีส าคญัของการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนคือการขาดการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองของการ
ให้บริการตา่ง ๆ   นิสิตบางส่วนไมท่ราบถึงบริการท่ีงานทะเบียนฯ จดัให้ เชน่ วิธีการลงทะเบียนเรียน
ทางเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet) ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เกิดความขดัข้องบอ่ย และยงัขาด
เจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการหรือแนะน าถึงวิธีการลงทะเบียน จ านวนคอมพิวเตอร์ไมเ่พียงพอต่อการ
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ให้บริการด้านการลงทะเบียนของนิสิต  นอกจากนี ้นิสิตยงัมีความคดิเห็นวา่ควรเพิ่มการให้บริการด้าน
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ควรจดัพิมพ์ตารางเรียน ตารางสอบ แจกนิสิตเน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์ตารางสอบ
มกัจะลา่ช้าและมีการจดัให้สอบตอ่กนัหลายวิชาจนไมมี่เวลาเตรียมตวัในการสอบรายวิชาตอ่ไป การ
จดัห้องสอบหลายวิชาในห้องเดียวกนัท าให้สภาพแวดล้อมในการสอบไมดี่เน่ืองจากมีการเดนิไปมาของ
นิสิตและเจ้าหน้าท่ีคมุสอบท าให้นิสิตท่ีก าลงัสอบเสียสมาธิ และเจ้าหน้าท่ีหนว่ยทะเบียนควรมีความรู้
ในสายงานทะเบียนในการให้ข้อมลูและมีความรู้ความสามารถในการอธิบาย ชีแ้จง แนะน าขัน้ตอนใน
งาน ให้ค าตอบและตอบข้อซกัถาม ชีแ้จงข้อสงสยั ให้ค าแนะน าชว่ยแก้ปัญหา มีความสภุาพพร้อมท่ีจะ
ให้บริการ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกวา่นี ้

ถึงแม้วา่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะพยายามจดับริการ
ด้านงานทะเบียนการศกึษาแก่นิสิตด้วยการปรับปรุงระบบงานหลกั เชน่ การให้บริการลงทะเบียนเรียน
และการตรวจสอบผลการเรียนผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ในแตล่ะภาคการศกึษาในโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แตก่ารท่ีหนว่ยทะเบียนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยงัคงไมส่ามารถด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ในการบริการการศกึษาให้มี
ประสิทธิภาพได้นัน้ อาจเป็นเพราะหนว่ยทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ยงัขาดการวางแผนในการด าเนินงานและขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี ดงัท่ี แอชเวิร์ธ 
และฮาร์วีย์ (Ashworth & Harvey. 1994 : 28-29)  ได้กลา่วไว้วา่การวางแผนการด าเนินงานท่ีดีและ
การจดัองค์กรท่ีเหมาะสม นบัวา่มีความส าคญัยิ่งตอ่การให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากปัญหาอนัเน่ืองมาจากการขาดการวางแผนและบริหารจดัการท่ีดีแล้ว การท่ีนิสิตมี
ความคดิเห็นวา่การให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัปานกลางนัน้ อาจ
เน่ืองมาจากบคุลากรของหน่วยทะเบียนฯ ซึง่ยงัขาดความรู้ความสามารถและความเอาใจใสใ่นการ
ให้บริการ เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานมีจ านวนน้อยในขณะท่ีมีภาระงานเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของคณะฯ 
ซึง่จากสถานการณ์เชน่นี ้อาจเป็นอีกเหตผุลท่ีท าให้หน่วยทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่สามารถให้บริการแก่นิสิตได้อยา่งทนัท่วงที หากหนว่ยงานทะเบียนมีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ในงาน มีความอดทน รู้จกัควบคมุอารมณ์และมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ  มีการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และจดัให้มีการติดตอ่ส่ือสาร
ท่ีดีภายในหนว่ยงานจะท าให้การปฏิบตังิานเป็นไปได้อยา่งคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพราะผู้
ให้บริการท่ีมีจิตรักงานบริการ มีความรู้ในงาน มีทศันคติตอ่งานบริการท่ีดี และมีการแสดงทางความคิด
และความรู้สกึท่ีเหมาะสมนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งตอ่คณุภาพของการบริการ (สมิต สชัฌกุร. 
2542 : 22-27) 
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ผลการศกึษาจากงานวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ นิตยา สะอาดล้วน (2545 : บทคดัยอ่) 
ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง สภาพปัญหาและความต้องการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เก่ียวกบัการ
ให้บริการงานวิชาการของภาควิชามธัยมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ซึง่พบวา่ 
นกัศกึษาโดยส่วนรวมประสบปัญหาการลงทะเบียนเรียนกระบวนรายวิชา การวดัผลและประเมินผล 
สว่นด้านการขอเพิ่มและการขอลดรายวิชา การให้บริการวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง แตผ่ล
การศกึษานีไ้มส่อดคล้องกบังานวิจยัของสทุศันยัน์ ขอมธิดา (2552 : บทคดัยอ่) ซึง่ท าการศกึษาความ
คดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนระดบัอนปุริญญาของวิทยาลยัชมุชนอทุยัธานีและ
พบวา่นกัศกึษามีความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัชมุชมอทุยัธานีมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ทัง้ในด้านการจดัตารางสอน-ตารางสอบ การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูแก่นกัศกึษา 
และความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษาในแผนการเรียนท่ีวิทยาลยัจดัท าให้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก วิทยาลยัมีการ
จดัตารางสอน-ตารางสอบโดยค านงึถึงความสะดวกกบัผู้ เรียนและมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูตา่งๆ แก่
นกัศกึษาอยา่งชดัเจน รวมทัง้มีการให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบการตา่งๆ ของวิทยาลยัอยา่งชดัเจนใน
การปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่  

1.2 ด้านการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ จากการศกึษาพบวา่นิสิตมีความ
คดิเห็นวา่การให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะวา่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีได้มีการปรับปรุงและพฒันาอาคาร สถานท่ี ส่ือและ
อปุกรณ์มาโดยตลอดเพ่ือให้เป็นสถานศกึษาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ เรียน นิสิต อาจารย์ และบคุคลภายนอก 
โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2552 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
การพฒันาอาคารเรียน ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมสงูถึงประมาณ 160 ล้านบาท (คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2552) และยงัคงมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อ
การพฒันาดงักล่าวอยา่งตอ่เน่ือง   

สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา อาคารสถานท่ีท่ีก่อสร้างภายในสถานศกึษา ใช้ในการเรียน
การสอนและปฏิบตักิิจกรรม รวมทัง้การท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนการสอนนัน้มี
ความส าคญัและมีอิทธิพลมีผลตอ่การรับรู้ และพฒันาในด้านตา่งๆของนิสิตในมหาวิทยาลยั  ดงัท่ี
อจัฉรา  สขุารมณ์ (2542 : 30) กลา่ววา่ ถ้านิสิตเห็นวา่สภาพแวดล้อมสบายและเหมาะสมก็จะ
ก่อให้เกิดความพงึพอใจตอ่สถาบนั  โดยท่ีจะมีความพยายามและตัง้ใจศกึษาหาความรู้และ
ประสบการณ์ตา่งๆ อยูใ่นสถาบนัตอ่ไปจนส าเร็จการศกึษา ดงันัน้ การจดัสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณ
ของมหาวิทยาลยัให้สวยงามนัน้จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากอาคารสถานท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การชว่ยพฒันานิสิต เพราะนิสิตจะต้องใช้เวลาศกึษาในสถาบนั หากสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั
ไมไ่ด้รับการเอาใจใส่ดแูลให้เกิดความงามแล้ว อาจท าให้นิสิตไมรู้่สกึกระตือรือร้นท่ีจะมาแสวงหา
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ความรู้ท่ีมหาวิทยาลยั นอกจากนีย้งัต้องค านงึถึงความเพียงพอของอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ตา่งๆ 
ตอ่จ านวนจ านวนนิสิต เชน่  บริเวณสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ สนามกีฬา อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน า้
และห้องสขุา เป็นต้น (บญุช่วย จินดาประพนัธ์. 2536 : 102) 

นอกจากสภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน า้และห้องสขุา สนามกีฬา และบริเวณ
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจแล้ว การให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ยงัหมายรวมถึงบริการ
ห้องสมดุด้วย ซึง่จากผลการศกึษาพบวา่นิสิตมีความคดิเห็นตอ่บริการของห้องสมดุของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก นิสิตมีความเห็นวา่ห้องสมดุมีหนงัสือ 
ต าราและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความทนัสมยัและตรงตามความต้องการ และนิสิตได้รับความสะดวกใน
การยืม-คืนอปุกรณ์การเรียนจากห้องสมดุ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากห้องสมดุคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี ได้มีการพฒันาให้เป็นระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิท าให้นิสิตสามารถท าการสืบค้นหนงัสือได้ทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนิสิตยงัได้รับความสะดวกรวดเร็วจากระบบการยืม – คืนหนงัสืออตัโนมตัิ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป รวมทัง้สามารถท าการยืมหนงัสือตอ่ได้ด้วยตนเองทางเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี ้คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชียงัได้มีการพฒันาปรับปรุงห้องสมดุอย่างตอ่เน่ือง เชน่ 
ในปีพ.ศ. 2553 ได้มีการรวบรวมและเก็บสถิตกิารยืมและการใช้งานสิ่งพิมพ์ของห้องสมดุเพ่ือน ามา
วิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้ห้องสมดุเพ่ือพฒันาการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ 
(คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2553) และในปีพ.ศ. 2554 ห้องสมดุได้
ขยายเวลาท าการจากเวลาท าการปกติ 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์เป็น 77 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ มีการให้บริการ
และให้ความชว่ยเหลือในการสืบค้นฐานข้อมลูในระดบับคุคล (Private service) และมีการเพิ่มบริการ
รับท าสัง่ลว่งหน้า (Pre order service) เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยในการบริการยืม การให้บริการ
ค้นหาและจดัเตรียมตวัเลม่ในการยืมหนงัสือ และมีการน า เฟสบคุ (Facebook) ท่ีพฒันาส าหรับใช้ใน
การสืบค้นฐานข้อมลูของห้องสมดุและฐานข้อมลูท่ีบอกรับเป็นสมาชิกมาใช้อีกด้วย (คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2554) 

การให้บริการห้องสมดุท่ีดีนัน้มีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ของนิสิต ดงัท่ีวาณี  
ฐาปนวงศ์ศานต ิ(2543 : 13) ได้กลา่วไว้วา่ ห้องสมดุระดบัมหาวิทยาลยันัน้ต้องมีการก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการสง่เสริมการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงัคม ตาม
นโยบายหลกัของแตล่ะสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และดงัท่ี พรทิพย์  วรกลุ (2543 : 78)  กลา่ววา่ 
ห้องสมดุในระดบัอดุมศกึษานัน้ ควรมีองค์ประกอบส าคญัดงันี ้ 1. ห้องสมดุควรเป็นห้องสมดุในระบบ
อตัโนมตัิ (Automated library) หรือห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic library) 2. มีปริมาณของ
หนงัสือ ต ารา วารสารทางวิชาการและส่ือในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic publishing) รวมทัง้
ส่ือผสมในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 3. คณุภาพของต าราและสาระทางวิชาการตรงตามหลกัสตูรและ
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สอดคล้องกบัจ านวนนกัศกึษา 4. การให้บริการ ปริมาณการใช้บริการของนกัศกึษา ตลอดจนความพงึ
พอใจในการใช้บริการ 5. การจดัการทางด้านเทคนิคของห้องสมดุ  6. อาคารสถานท่ีกว้างขวาง 
เพียงพอ สะดวกสบาย 7. ระบบการบริหารงานท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ และ 8. การตรวจสอบ
และประเมินตวัเองท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ ซึง่บริการของห้องสมดุคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี
จดัให้มีปัจจยัดงักลา่วคอ่นข้างครบถ้วนแล้ว   

สว่นทางด้านงานบริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตักิารทางการเงิน จาก
การศกึษาพบวา่นิสิตมีความคดิเห็นวา่การให้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตักิาร
ทางการเงินมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะวา่คณะฯ ได้มีการปรับปรุงและจดั
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนมากขึน้เพ่ือรองรับการใช้งานของนิสิตให้เพียงพอ พร้อมทัง้มี
ระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีการน าโปรแกรมและฐานข้อมลูท่ีทนัสมยัมาใช้ในห้องปฏิบตักิารทาง
การเงิน เจ้าหน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตักิารทางการเงินมีการให้บริการท่ีเพียงพอและตรงตอ่
ความต้องการของนิสิตและมีมนษุย์สมัพนัธ์ดี  ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตักิารทางการ
เงินมีการเปิดให้บริการอยา่งตรงเวลา นอกจากห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตักิารทางการ
เงินแล้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชียงัได้มีการพฒันาห้องปฏิบตักิารเพ่ือการศกึษาอ่ืนๆ ท่ี
ทนัสมยั เชน่ ศนูย์ปฏิบตักิารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology for Business 
Operation Center) ศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องปฏิบตักิารทางการจดัการ (Management 
Cockpit) และห้องเภตราลยั (Management Theater) เป็นต้น ซึง่ห้องปฏิบตักิารเหลา่นีน้บัวา่เป็น
นวตักรรมทางการศกึษาท่ีชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ของนิสิต โดยบางห้องยงัเป็นห้องส าหรับการท่ีการ
สอนท่ีมีการแสดง  และห้องปฏิบตัิการบางสว่นยงันบัวา่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาด้านธุรกิจแหง่แรก
ของประเทศไทยอีกด้วย 

สภาพการบริการของศนูย์ปฏิบตักิารเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีคณะฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานให้เป็นไป
ตามหลกัในการให้บริการของศนูย์บริการคอมพิวเตอร์ ดงัท่ี  กิดานนัท์  มลิทอง (2548 : 100)  กลา่วไว้
วา่ ส่ือการเรียนการสอน ไมว่่าจะเป็นเทปบนัทกึเสียง สไลด์ วิทย ุโทรทศัน์  วิดทิศัน์ แผนภมูิ รูปภาพ 
และอ่ืนๆ ซึง่เป็นวสัดบุรรจเุนือ้หาเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือเป็นอปุกรณ์เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาจาก
วสัด ุสิ่งเหลา่นีเ้ป็นวสัดอุปุกรณ์ทางกายภาพท่ีน ามาใช้ในเทคโนโลยีการศกึษา เป็นสิ่งท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือหรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของผู้สอนสง่ไปถึงผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์หรือจดุมุง่หมายท่ีผู้สอนวางไว้เป็นอยา่งดี การจดัส่ือและอปุกรณ์การสอน
ประกอบการสอนจะท าให้การเรียนการสอนหรือบทเรียนนัน้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้  สง่ผลให้ผู้ เรียนอยาก
เรียนและเข้าใจเนือ้หาได้มาก 
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 ผลการศกึษาจากงานวิจยันีแ้ตกตา่งจากผลการศกึษาของอ าพนั ออ่งเอ่ียม (2541 : 142) 
ซึง่ศกึษาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ในทศันะของอาจารย์และนกัศกึษา และพบวา่นกัศกึษา
มีทศันะตอ่สภาพแวดล้อมวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และแตกตา่งจากผลการศกึษา 
ของกฤษมนัต์ วฒันาณรงค์; และคนอ่ืนๆ (2540 : 13) ซึง่ท าการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และพบวา่นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีความพงึพอใจด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในระดบั
น้อย โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า นกัศกึษามีความพงึพอใจในสภาพห้องเรียนและ
สภาพห้องอาหารในระดบัปานกลาง มีความพงึพอใจในส่ือและอปุกรณ์เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน
ในระดบัน้อย และมีความพงึพอใจในสภาพห้องน า้และบริเวณพกัผ่อนหยอ่นใจนอกเวลาเรียนในระดบั
น้อยท่ีสดุ 

1.3 ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต นิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้บริการในด้านดงักล่าว
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สง่เสริมและพฒันา ปรับปรุงสว่นงานกิจการ
นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ให้มีความพร้อมในด้านการให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกใน
ทกุๆ ด้าน ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและเป็นประโยชน์ตอ่การน าไปใช้ในวิชาชีพของนิสิตในอนาคต 
เชน่ กิจกรรมท่ีท าให้นิสิตมีความคิดริเร่ิม มีความเป็นผู้น า มีความอดทนและมีความเป็นระเบียบ และ
นิสิตได้เห็นถึงความส าคญัของกิจกรรมท่ีทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัจดัให้ ดงันัน้คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ควรด าเนินการ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง เชน่การประชาสมัพนัธ์และการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน ามาข้อมลูดงักลา่วมาใช้ได้ทนัที การประชาสมัพนัธ์ให้นิสิต
ได้รับรู้ข้อมลูกิจกรรมจะท าให้นิสิตเกิดความรักความผกูพนัเป็นสายใยระหวา่งนิสิตกบัอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี  นิสิตรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และนิสิตปัจจบุนัด้วยกนัจงึท าให้เกิดการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ให้ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ส่วนรวมท าให้เกิดความภาคภมูิใจในการเป็นนิสิตของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ตลอดจนการสง่เสริมให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  สามารถปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ ดงัท่ี   
วลัลภา  เทพหสัดิน  ณ  อยธุยา (2538 : 150)  กลา่วไว้วา่  งานกิจกรรมชว่ยให้นิสิตแตล่ะคนรู้จกั
ตนเองมากขึน้  การเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ จะสง่ผลท าให้แตล่ะคนสามารถพฒันาการเรียน  วิชาการ  
สงัคม  ร่างกาย  จิตใจ  บคุลิกภาพ  วฒุิภาวะสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ และดงัท่ี ส าเนาว์  
ขจรศลิป์ (2523 : 113) ได้กลา่วถึงความส าคญัของกิจกรรมนิสิตไว้วา่ นอกจากกิจกรรมนิสิตจะมี
ความส าคญัตอ่นิสิตในการพฒันาตนเองทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และจิตใจ ช่วยให้นิสิตใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และชว่ยให้นิสิตได้มีโอกาสใช้พลงัด้านร่างกายและความคิดเพ่ือท าสิ่งท่ีเป็น
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ประโยชน์แล้ว กิจกรรมนิสิตยงัมีความส าคญัตอ่สถาบนัอดุมศกึษา ชว่ยท าให้นิสิตเกิดความอบอุน่และ
มีความเข้าใจอาจารย์และสถาบนัอดุมศกึษามากยิ่งขึน้ และยงัมีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศอีก
ด้วย  

ผลการศกึษาจากงานวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของเสกสรร แจม่ใส (2543 : บทคดัยอ่) ซึง่
ท าการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตตอ่การให้บริการของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
และพบวา่ นิสิตโดยสว่นรวมมีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองกิจการนิสิตทกุกลุ่มงานวา่มีความ
เหมาะสมในระดบัมาก แตแ่ตกตา่งจากงานวิจยัของอกุฤษฏ์ มนจูนัทรัถ (2544 : บทคดัยอ่) ซึง่ศกึษา
ความพงึพอใจของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนท่ีมีตอ่การให้บริการในงาน
กิจการนิสิตและสวสัดกิาร และพบวา่นิสิตมีความพงึพอใจตอ่การให้บริการในงานกิจการนิสิตและ
สวสัดกิารในแตล่ะด้าน และโดยรวมในระดบัปานกลาง 

2. ผลการศกึษาเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีตอ่การให้บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา และ
หลกัสตูรท่ีศกึษา ผู้วิจยัขอเสนอการอภิปรายผล ดงันี ้

2.1 นิสิตชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัโดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะวา่คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการให้บริการด้านตา่งๆ แก่นิสิต
อยา่งครบถ้วน และเอือ้อ านวยตอ่การศกึษามากท่ีสดุ โดยจดัให้นิสิตได้รับบริการอยา่งทัว่ถึงและอย่าง
เสมอภาคเทา่เทียมกนั ไมมี่การแยกเพศ  และค านงึถึงประโยชน์ในการบริการท่ีมีคณุภาพแกน่ิสิตและ
อาจารย์เป็นส าคญั ซึง่สอดคล้องกบัท่ีส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2523 : 123) ได้กลา่วถึงหลกัการในการ
ให้บริการการศกึษาท่ีดีวา่จะต้องสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษามีโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์และ
พฒันาตนเองอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้นิสิตระดบัปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัทัง้ชายและหญิงมีการท ากิจกรรม ทัง้การเรียนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัแิละกิจกรรมนอกเหนือจากชัน้เรียนท่ีเหมือนกนั ได้รับบรรยากาศของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยัแบบเดียวกนั และใช้บริการตา่งๆ ของคณะฯ เหมือนกนั จงึสง่ผลให้ตวัแปรด้านเพศ ไมมี่
อิทธิพลตอ่ความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ดงัท่ีสรุางค์ โค้วตระกลู (2533 : 63) ได้กลา่วไว้วา่ ความแตกตา่งระหวา่งเพศเป็นสิ่งท่ี
สงัคมสร้างความคาดหวงั แตค่วามแตกตา่งจริงๆ นัน้มีน้อยมาก  

ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของสทุศันยัน์ ขอมธิดา (2552 : บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาความ
คดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนระดบัอนปุริญญาของวิทยาลยัชมุชนอทุยัธานี 
พบวา่ นกัศกึษาชายและหญิงของวิทยาลยัชมุชนอทุยัธานีมีความคดิเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอน
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ระดบัอนปุริญญาของวิทยาลยัชมุชนอทุยัธานีไมแ่ตกตา่งกนั และอภิญญา เผือกทอง  (2550 : 
บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นตอ่การจดัการศกึษาของบณัฑิตวิทยาลยั ทัง้
ด้านการบริการของบณัฑิตวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทะเบียนเรียน การประชาสมัพนัธ์ข้อมลู
ขา่วสาร การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี และด้านอาคารสถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
นอกจากนี ้ผลการศกึษาจากงานวิจยันี ้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของอกุฤษฎ์ มนจูนัทรัถ (2544 : 
บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาความพงึพอใจของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนท่ีมีตอ่การ
ให้บริการในงานกิจการนิสิตและสวสัดกิาร พบว่า นิสิตเพศชายและหญิง มีความพงึพอใจตอ่บริการ
ด้านกิจกรรมนิสิตท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  

2.2 นิสิตท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชีโดยรวมแตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ด้านการจดัการเรียนการสอนและ
ด้านกิจกรรมนิสิตเป็นด้านท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั  

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ ด้านการให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอน นิสิตตา่งชัน้ปีเข้ารับ
การศกึษาในระยะเวลาท่ีตา่งกนั มีรายละเอียดในการได้รับบริการด้านการจดัการเรียนการสอนหรือใน
สว่นของงานทะเบียนท่ีแตกตา่งกนั เชน่ นิสิตในชัน้ปีท่ี 1 จะมีรูปแบบตารางเรียนและแผนการเรียนท่ี
ก าหนดโดยคณะฯ ท าให้เกิดความสะดวกในการลงทะเบียนรายวิชา ในขณะท่ีนิสิตชัน้ปีสงูขึน้ไป
สามารถลงวิชาเลือกท่ีตนเองสนใจได้มากขึน้ การรับบริการด้านตารางเรียนตารางสอบมีความซบัซ้อน
มาก จงึอาจท าให้มีปัญหาเร่ืองการลงทะเบียนในรายวิชาตา่งๆ ทัง้รายวิชาในคณะฯ  รายวิชานอก
คณะฯ และรายวิชาเลือกรวมทัง้จะท าให้เกิดปัญหารายวิชาท่ีสอบซ า้ซ้อนกนั  และอาจจะมีปัญหาอีก
หลายอยา่ง เชน่  ปัญหาห้องเรียน ห้องสอบ ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เป็นต้น การเตรียม
แผนการเรียนเพ่ือให้นิสิตได้เตรียมตวัไว้ตลอดหลกัสตูรการศกึษานัน้เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง ดงัท่ี วลัลภา  
เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2543 : 70) ได้กลา่วไว้วา่การเตรียมแผนการเรียน การให้นิสิตรู้จกัหลกัสตูร รู้จกั
การวางแผนจดัวิชาเรียน เวลาเรียน เวลาสอบ เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้นิสิตเห็นภาพการศกึษาของ
ตนเองอยา่งชดัเจน ผลการศกึษาจากงานวิจยันี ้สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วนัทนา ทบัทิม (2544 
: บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาทศันะของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีตอ่การ
ให้บริการงานบริการการศกึษา พบว่านกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีตา่งกนัมีทศันะตอ่การให้บริการ
การศกึษาด้านเก่ียวกบัระเบียบวิธี และขัน้ตอนในการติดตอ่เพ่ือให้บริการของงานบริการการศกึษาท่ี
แตกตา่งกนั แตผ่ลการศกึษา ไมส่อดคล้องกบัผลการวิจยัของ แสงแข โคละทตั (2554 : บทคดัยอ่) ท่ี
ศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
พบวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน
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การสอน ซึง่รวมถึงการจดัตารางสอนและตารางสอบ และการลงทะเบียนเรียน ของกองบริการ
การศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ส าหรับการให้บริการกิจกรรมนิสิต ซึง่พบวา่นิสิตตา่งชัน้ปีมีความคิดเห็นตอ่การให้บริการ
ด้านดงักลา่วท่ีแตกตา่งกนั โดยนิสิตในชัน้ปีท่ี 1 มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการกิจกรรมนิสิตวา่อยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมากกวา่นิสิตชัน้ปีท่ี 3 อยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนิสิตชัน้ปีท่ี 1 เพิ่งเข้าศกึษา
ในมหาวิทยาลยั หรือคณะฯ จงึเป็นเพียงผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ไมไ่ด้มีการติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมมากนกั ในขณะท่ีนิสิตชัน้ปีท่ี  3 เป็นนิสิตท่ีด าเนินการจดักิจกรรมตา่งๆ 
ร่วมกบัคณะ จงึต้องมีการตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานกิจการนิสิตมากกวา่ และปัญหา ข้อขดัข้อง
ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการการจดักิจกรรมอาจมีความยุง่ยากซบัซ้อนมากกว่า การปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการนิสิตนัน้นบัวา่มีความส าคญัยิ่ง ดงัท่ี ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2537 : 13-18) ได้กลา่วไว้วา่การ
บริการนิสิตนกัศกึษานัน้ จะชว่ยพฒันาการในทกุด้านของนิสิต ชว่ยเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
พฒันาตนเองของนิสิต และช่วยให้นิสิตเป็นบคุคลท่ีสมบรูณ์ทัง้สตปัิญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ โดยต้องจดัให้เหมาะสมกบัพฒันาการของนิสิตในแตล่ะระดบัชัน้ปี ผลการวิจยันี ้ขดัแย้งกบั
งานวิจยัของอกุฤษฏ์ มนจูนัทรัถ (2544 : บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาความพงึพอใจของนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนท่ีมีตอ่การให้บริการในงานกิจการนิสิตและสวสัดิการ 
พบวา่ นิสิตแตล่ะชัน้ปี มีความพงึพอใจตอ่บริการด้านกิจกรรมนิสิตท่ีไมแ่ตกตา่งกนั และนิวฒัน์  
วรสาร (2550 : บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่คณุภาพการจดัการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่นิสิตท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีแตกตา่งกนั มีความคดิเห็น
ตอ่กิจกรรมสง่เสริมพฒันาการของนิสิตท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

สว่นด้านการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ไมพ่บความแตกตา่ง อาจ
เน่ืองมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีการพฒันาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ให้มีความทนัสมยัและพอเพียงอย่างตอ่เน่ือง ซึง่อาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์
เหลา่นีส้ามารถใช้ร่วมกนัได้กบันิสิตทกุชัน้ปี นิสิตตา่งชัน้ปีจงึมีความคดิเห็นตอ่การให้บริการด้าน
อาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ดงัท่ี ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2523 : 78-80) ได้กลา่วไว้ว่า 
การท่ีนิสิตนกัศกึษาอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ย่อมสง่ผลตอ่ความคิด คา่นิยม ความเช่ือ 
และพฤตกิรรม ดงันัน้ การท่ีนิสิตนกัศกึษาได้รับประสบการณ์และอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกนั 
จงึท าให้นิสิตนกัศกึษามีทศันคตหิรือความคดิท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั ผลการศกึษาจากงานวิจยันี ้
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของนิวฒัน์ วรสาร (2550 : บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่
คณุภาพการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่นิสิตท่ีศกึษาใน
ชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกันในด้านปัจจยัเกือ้หนนุการศกึษา ซึง่รวมถึงการให้บริการท่ี
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เก่ียวข้องกบัด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ แตผ่ลการวิจยัครัง้นี ้ไมส่อดคล้องกบัผลการวิจยัของ
วรรณพร ฉตัรทอง (2546: บทคดัยอ่) ซึง่ศกึษาเร่ืองการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไปของ
หลกัสตูรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคดิเห็นของอาจารย์และนิสิต พบว่า
นิสิตชัน้ปีท่ี 3 และ 4 มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการด้านอาคาร สถานท่ี ส่ือ และอปุกรณ์ท่ีแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

2.3 นิสิตท่ีศกึษาในหลกัสตูรแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชีโดยรวมแตกตา่งกนั หากพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านการจดัการ
เรียนการสอนมีความแตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่การให้บริการด้านวิชาการของแตล่ะหลกัสตูร
แตกตา่งกนั จ านวนรายวิชาท่ีเป็นวิชาบงัคบัและวิชาเลือกในแตล่ะหลกัสตูรมีความแตกตา่งกนั บาง
หลกัสตูรเชน่หลกัสตูรบญัชีบณัฑิตมีการเรียนการสอนตามแบบแผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ มีวิชาเลือก
จ านวนไมม่ากนกั ในขณะท่ีหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตมีรายวิชาเลือกให้นิสิตเลือกคอ่นข้างมาก 
ดงันัน้นิสิตในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตจงึต้องติดตอ่งานทะเบียนด้านการจดัการเรียนการสอน
มากกวา่นิสิตหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต ท าให้นิสิตอาจไมไ่ด้รับบริการเพียงพอกบัตามความต้องการ 
นอกจากนีบ้คุลากรอาจมีข้อจ ากดัทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ  และการให้บริการด้านการจดัการเรียน
การสอนบางสว่นขึน้อยูก่บัการด าเนินงานของภาควิชา นิสิตในหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตต้องติดตอ่
ประสานงานกบัภาควิชาการบญัชีคอ่นข้างมากในขณะท่ีนิสิตหลกัสตูรบริหารธุรกิจต้องตดิตอ่กบั
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และภาควิชาการตลาดมากกวา่ ซึง่แตล่ะ
ภาควิชาอาจมีนโยบายในการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือปรับปรุงการให้บริการดงักลา่ว สว่นงาน
ตา่งๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีควรมีการประสานงานกนัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือท่ีจะสามารถ
ให้บริการได้สะดวกและรวดเร็ว และเพียงพอตอ่ความต้องการของนิสิตทกุหลกัสตูร  ซึง่การจดัตาราง
สอบ ตารางสอบนัน้ ควรมีการประสานงานระหวา่งภาควิชาและคณะตา่งๆ ดงัท่ี วลัลภา เทพหสัดนิ ณ 
อยธุยา (2525 : 41-42) ได้กลา่วไว้วา่การด าเนินงานจดัตารางสอน จ าเป็นต้องรวบรวมรายละเอียด
ต้นฉบบัตารางสอนจากคณะวิชาตา่งๆ เพ่ือมาก าหนดหมวดหมู่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้นิสิต
นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไมซ่ า้ซ้อนกนั โดยเฉพาะวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกนั นอกจากนี ้
ภาควิชาตา่งๆ ควรมีการปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์และควรมีนโยบายในการให้บริการท่ีสอดคล้องกนั 
เน่ืองจากการให้บริการนิสิตนกัศกึษาเป็นสว่นส าคญัท่ีชว่ยประสานระหวา่งชีวิตนอกห้องเรียนและใน
ห้องเรียน ช่วยสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษาได้พฒันาชีวิตให้สมบรูณ์ และยงัอาจมีผลกระทบตอ่การเรียน
ของนิสิตนกัศกึษาด้วย ผลการวิจยัครัง้นี ้สอดคล้องกบัผลการศกึษาของแสงแข โคละทตั (2554 : 
บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์ พบวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกอง
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บริการการศกึษาโดยรวม และในแตล่ะด้าน ซึง่รวมถึงด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ ด้านการ
ลงทะเบียนเรียน และด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา ท่ีแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนี ้ผลจากงานวิจยันีย้งัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของสทุธิศรี มว่งสวย (2550  : 
บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีมีตอ่การให้บริการงานทะเบียนส านกัการบริการทาง
วิชาการและทดสอบศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล และพบวา่นกัศกึษาแตล่ะสายวิชามีความ
พงึพอใจตอ่การให้บริการงานทะเบียน ด้านคณุลกัษณะของผู้ให้บริการแตกตา่งกนั เชน่เดียวกบั
งานวิจยัของพรรณพิมล ตรีมงคล (2545 : 62-63) ท่ีศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนกัศกึษาภาคสมทบ
ท่ีมีตอ่บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบว่านกัศกึษาท่ีศกึษาในสาขา
ตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่บริการวิชาการ ด้านบริการทะเบียนและวดัผล แตกตา่งกนั 

สว่นด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตไม่
พบความแตกตา่ง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์ และการ
ให้บริการกิจกรรมนิสิตเป็นการให้บริการโดยหนว่ยงานสว่นกลางของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี ซึง่นิสิตทกุคนไมว่า่จะศกึษาในหลกัสตูรใดก็จะได้รับบริการในด้านดงักลา่วจากหนว่ยงาน
เดียวกนั ซึง่หนว่ยงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีทกุหน่วยงานมีนโยบายในการให้บริการ
กบันิสิตทกุคนอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะศกึษาในหลกัสตูรใดก็ตาม การให้บริการกบันิสิตทุ
คนอยา่งเทา่เทียมกนันีส้อดคล้องกบัหลกัการในการให้บริการการศกึษาท่ีดี ดงัท่ี อจัฉรา  วฒันาณรงค์ 
(2545: 9)  กลา่วว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรจดัปัจจยัเกือ้หนนุเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัศกึษาอยา่ง
มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ  มีอาคารสถานท่ีท่ีเอือ้อ านวยตอ่การจดัการเรียนการสอน มีห้องสมดุ 
ต ารา หนงัสือ วารสาร  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนการสอน และวสัดอุปุกรณ์ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การ
สืบค้น และเสาะแสวงหาความรู้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศมีบรรยากาศท่ีเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ของนกัศกึษา   ผลการศกึษาจากงานวิจยันี ้สอดคล้องกบัผลการวิจยัของนิวฒัน์ วรสาร 
(2550: บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่คณุภาพการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่นิสิตท่ีศกึษาในกลุม่สาขาวิชาตา่งกนั มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่ง
กนัในด้านปัจจยัเกือ้หนนุการศกึษาซึง่รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัด้านอาคารสถานท่ีส่ือและ
อปุกรณ์ และด้านกิจกรรมพฒันานิสิต  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
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1. ด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน   ผลการวิจยัพบว่า  ด้านการให้บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และ
นิสิตให้ความเห็นวา่ การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีด้านการให้บริการการจดัการ
เรียนการสอนควรมีการปรับปรุงในหลายด้าน เชน่ 

1.1 ควรจัดให้การวางมีการวางแผนขัน้ตอน และรายละเอียดในการปฏิบตัิงาน มีการ
จดัท าคูมื่อท่ีใช้งานทะเบียน เพราะงานทะเบียนมีขัน้ตอนรายละเอียดของงานท่ีนิสิตควรต้องศกึษาและ
ท าความเข้าใจ เชน่ วิธีการลงทะเบียนเรียน การขอแบบหรือยืนค ารองตา่งๆ เพิ่มลด-ถอนรายวิชา และ
รายละเอียดตา่งๆท่ีนิสิตควรทราบ และควรจดัท าคูมื่อส าหรับติดต่อกบัส านกัทะเบียนประมวลผลของ
มหาวิทยา โดยจดัเจ้าหน้าท่ีท าประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆหลายๆรูปแบบ 
เชน่ ท าแผนผงัการจดัระบบงาน  และเจ้าหน้าท่ีในส่วนตา่งๆท่ีมีหน้าท่ีรับผิดงานทะเบียน  เจ้าหน้าควร
มีความรู้ในงานทะเบียน สามารถอธิบาย ชีแ้จง ขัน้ตอนสามารถตอบและแก้ปัญหาให้นิสิตได้  

1.2 ประชาสมัพนัธ์ในหลายรูปแบบ เช่น จดัท าเอกสารท่ีใช้อธิบายงานหรือส่ือ เจ้าหน้าท่ี
จดัท าประกาศ ประสานงานหรือให้ข้อมลู การใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีสามารถติดตอ่และประสานงานได้ 
เพ่ือให้งานมีความสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  และช่วงเวลาพักกลางวันควรมีเจ้าหน้าสลับ
สบัเปล่ียนเวลาพกัหรือขยายระยะเวลาในการพกั เน่ืองจากนิสิตเลิกเรียนมีเวลาท่ีจะติดต่อขอบริการ
จากหน่วยงานทะเบียนตรงกบัเวลาพกัของเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนในช่วงกลางวนั  งานทะเบียนคณะฯ
ควรมีการจดัอบรมจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิให้เกิดจิตส านึก รู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีความเสียสละ
และมีความพร้อม เพราะงานบริการคือหวัใจของการท างาน 

2. ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์  ผลการวิจัยพบว่า  นิสิตเห็นว่าการ
ให้บริการอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  มีความเหมาะสมในระดบัมาก แตย่งัมีการให้บริการบางขัน้ตอนท่ีควรมีการปรับปรุง 
เชน่   

2.1 งานอาคารสถานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมีขอบเขตกว้าง จึงต้องมีการจัดวางแผน
ขัน้ตอน และรายละเอียดในการปฏิบตัิงาน มีการจดัท าคูมื่อท่ีใช้ในส่วนงานอาคารสถานท่ี มีเจ้าหน้าท่ี
เป็นผู้ตดิตอ่ประสานงาน งานอาคารสถานท่ีส่ือและอปุกรณ์มีขัน้ตอนรายละเอียดของงานคอ่นข้างมาก 
เน่ืองจากต้องมีการดแูลตวัอาคารทัง้ภายในและภายนอก และมีหน้าท่ีจดัสรรทรัพยากรตา่งๆ เช่นวสัด ุ
ครุภณัฑ์ ห้องเรียน  ห้องปฏิบตักิาร ห้องสมดุ โรงอาหาร ห้องน า้ สถานท่ีจอดรถ ดแูลความปลอดภยัใน
อาคารและทรัพย์สิน  สนามหญ้าท่ีบริเวณรอบอาคาร และการปรับปรุงวสัดตุา่งๆและสิ่งก่อสร้างของ
คณะฯ จงึควรมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและชดัเจน   
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2.2  การให้บริการของงานอาคารสถานท่ีส่ือและอุปกรณ์  ควรมีการประชาสมัพันธ์ใน
หลายรูปแบบ หรือควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานหรือให้ข้อมูล โดยการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
สามารถตดิตอ่และประสานงานได้ เพ่ือให้งานมีความสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  และช่วงเวลา
พกักลางวนัควรมีเจ้าหน้าสลับสบัเปล่ียนเวลาพักหรือขยายระยะเวลาในการพัก เน่ืองจากนิสิตเลิก
เรียนมีเวลาท่ีจะติดต่อขอบริการขอใช้บริการตรงกบัเวลาพกัของเจ้าหน้าท่ี นอกจากนี ้ควรมีการปลูก
จิตส านึกให้กบัเจ้าหน้าท่ีถึงหน้าท่ีท่ีตนท า ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าท่ีมีความรักในงาน และสามารถอธิบาย 
ชีแ้จง ขัน้ตอนสามารถตอบและแก้ปัญหาให้นิสิตได้อย่างดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีควรมี
การพฒันาเจ้าหน้าท่ีโดยมีการจดัอบรม หรือให้ความรู้ให้การศกึษา เพ่ือพฒันาให้มีประสิทธิภาพ และ
มีความเตม็ใจตอ่การให้บริการท าให้งานบริการ 

3. ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต ผลการวิจยัพบว่า  ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีความเหมาะสมในระดบัมาก แต่การ
ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตควรมีการพฒันาและ
ปรับปรุงในหลายด้าน และควรมีการจดักิจกรรมส าหรับนิสิตในหลายด้าน  เชน่ 

3.1 ด้านกิจกรรมวิชาการ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
โดยฝ่ายกิจการนิสิตให้การดแูลและส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองซึ่งมี
ความหลากหลายและตรงกบัความสนใจของนิสิต  ซึง่เป็นสิ่งท่ีดีและควรสง่เสริมเพ่ือฝึกกระบวนการคิด
และทกัษะของนิสิตเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  แตท่ัง้นี ้ควรมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ
จัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง  และควรมีการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมให้มีความนา่สนใจมากขึน้ 

3.2 ด้านกิจกรรมกีฬา  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ควร
มีการส่งเสริมและสนบัสนุนเก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์กีฬาท่ีทนัสมยัและเพียงพอตอ่ความต้องการ
ของนิสิต  ควรมีกิจกรรมด้านกีฬาท่ีหลากหลายและมีการวางแผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
แขง่ขนั  สิ่งส าคญัคือควรมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 

3.3 ด้านกิจกรรมพฒันาสงัคมและบ าเพ็ญประโยชน์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้สนใจและเห็นความส าคญัของ
การพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมนีน้อกจากจะพฒันาสงัคมให้มีความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึน้แล้ว  ยงัสร้างประสบการณ์ตรงให้กบันิสิตได้เรียนรู้ถึงสภาพท่ีแท้จริงของสงัคม  รู้จกัใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  มีความสามคัคี  และมีความเสียสละ   
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3.4 ด้านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ควรส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมไทยอย่างตอ่เน่ือง  เช่น  กิจกรรม
วนัส าคญัต่าง  ๆ  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เป็นต้น  ควรมีการสอดแทรกคณุธรรมเพ่ือน ามา
ปรับใช้ในชีวิตและปลกูฝังค่านิยมท่ีดี ด้วยการจดักิจกรรมปฏิบตัิธรรมแก่นิสิต  เพ่ือให้นิสิตใกล้ชิดกับ
ศาสนามากขึน้  และกิจกรรมท่ีจดัควรมีการประชาสมัพนัธ์ในหลายรูปแบบอยา่งทัว่ถึง 

3.5 ด้านกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ควรสง่เสริมกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  ปลกูฝังความสามคัคี
โดยให้นิสิตทกุคน  มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม  มีการวางแผนและประสานงานท่ีดีจากสโมสรนิสิต
เพ่ือให้กิจกรรมท่ีจดัขึน้มีความน่าสนใจ  ควรมีการพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับกิจกรรม
ตา่ง ๆ ให้มีความน่าสนใจ  เพ่ือให้นิสิตทัง้มหาวิทยาลยัได้รับข่าวสารอย่างทัว่ถึง  ซึ่งนอกจากจะได้รับ
ความรู้และทกัษะท่ีดีแล้วยงัสร้างความประทบัใจให้กบันิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย  ทัง้มหาวิทยาลยั
ควรสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาและประชาสมัพนัธ์กิจกรรม  เช่น  เสียงตามสายท่ีทัว่ถึง เป็น
ต้น 

ดงันัน้ ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตมีฝ่ายงานกิจการนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นผู้ดแูล ควรมีการวางแผนงานในส่วนตา่งๆ และมีการจดัระบบงาน
และรายละเอียดของงานเพ่ือพร้อมท่ีจะให้บริการแก่นิสิต โดยมีการปรึกษาหารือทัง้ผู้บริหารคณะฯ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิตท่ีมีความส าคญัตอ่การจดักิจกรรมตา่งๆ  หากมีปัญหาเกิดขึน้ ฝ่ายงานกิจการนิสิต
ของคณะฯ ควรมีหน้าท่ีแก้ไขปัญหา เช่น ในเร่ืองเวลาของนิสิตท่ีเลิกเรียนไม่ตรงกนัท าให้ไม่มีเวลาหรือ
กิจกรรมบางกิจกรรมไม่น่าสนใจ นิสิตขาดท่ีปรึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมมีไม่
พร้อม งบประมาณไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้เร่ือง
กิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานตา่งๆ มีความซบัซ้อน การประชาสมัพนัธ์หรือประสานงานล่าช้า ข้อมลู
จากเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนให้ไม่ตรงกนั  เป็นต้น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะพาณิชยศาสตร์
และบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญักับประเด็นดงักล่าว ด าเนินการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ในการศกึษาครัง้นีมุ้ง่เน้นการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตระดบัปริญญาตรี ซึง่การ

ให้บริการของบคุลากรในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะต้อง
ครอบคลมุนิสิตในคณะฯ ทัง้หมด ซึง่การวิจยัในอนาคตควรจะศกึษาความคิดเห็นของนิสิตในระดบั
บณัฑิตศกึษาเพิ่มเตมิ 
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2. งานวิจยัในครัง้ตอ่ไปควรต้องมุง่เน้นข้อมลูเชิงคณุภาพเพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึของความ
ต้องการของนิสิตในคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเพ่ือจะได้ใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการตอ่ไป 

3. การศกึษาในครัง้ตอ่ไปอาจจะมีการเก็บข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเพ่ือเปรียบเทียบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 

บรรณานุกรม 
 
กรมวิชาการ.  (2533).  หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายพทุธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533).  

กรุงเทพฯ: ครุุสภาลาดพร้าว. 
กรมสามญัศกึษา.  (2532).  เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2532.  กรุงเทพฯ: การศาสนา.   
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2538).  แนวทางปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2539-2550.  

กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.  อดัส าเนา. 
กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์; และคนอ่ืนๆ.  (2540).  รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทีมี่ต่อการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ.  กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

กานดา กรีหิรัญ.  (2541).  สภาพการปฏิบติังานของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั    
ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ก่ิงแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม.  (2542).  สภาพการจดัการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ มหาเมฆตามทศันะของนกัศึกษา.  ปริญญานิพนธ์ 
กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ.  ถ่าย
เอกสาร. 

กิดานนัท์  มลิทอง.  (2536).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมยั.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

-----------.  (2548).  เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา.  กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
กิตมิา  ปรีดีดลิก.  (2532).  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งตน้.  กรุงเทพฯ: อกัษราพิพฒัน์. 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี.  (2552).  รายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552.  

กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
------------.  (2553).  รายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
------------.  (2554).  รายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
จรวยพร  กลุอ านวยชยั.  (2538). การศึกษาความพอใจของผูร้ับบริการสงัคมสงเคราะห์ของ

ศูนย์บริการสาธารณสขุ ส านกัอนามยั.  วิทยานิพนธ์ สส.ม.  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 



103 
 

 

จนัทร์เพ็ญ หงษ์ทอง. (2545).  สภาพแวดลอ้มทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามทศันะของนิสิตแพทย์.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การ
อดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

จินตนา  ใบกาชยีู.  (2536).  การเขียนสื่อการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ: สริุยสาส์น.  
จินต์ศภุา จารนะพร.  (2554, 15 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี. 
จีรสยา  ศตวรรษธ ารง.  (2554, 13 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี. 
ชาญชยั ยมดษิฐ์.  (2548).  เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมยั.  กรุงเทพฯ: หลกัพิมพ์.  
ณฏัฐา  อศัวศริิกลุกิจ.  (2554, 14 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี. 
ณฐัพล พุม่ชมุพล.  (2546).  ทศันะของนิสิตทีมี่ต่อการจดัการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ทบวงมหาวิทยาลยั.  (2535, 3 ธนัวาคม).  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

ทวีสิทธ์ิ  สิทธิกร.  (2531).  หลกัและการจดัโครงการสขุภาพในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: อกัษราพิพฒัน์. 
ทิพย์วรรณ  หนัหาบญุ.  (2544).  สภาพแวดลอ้มทางวิชาการของการจดัการศึกษาในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบรีุ  ตามความคิดเห็นของอาจารย์ นกัศึกษา และผูส้ าเร็จการศึกษา.  ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร. 

ธนรัตน์  ตัง้เมตตาสิตกลุ.  (2554, 13 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี.  

ธมนวรรณ สิรยานนัท์.  (2554, 14  ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี.  

ธญัธร  ณฐัธมัม์.  (2554, 14 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี. 

นรานิติ  นพศกุร์.  (2554, 15 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี. 



104 
 

 

นารี  รมย์กลู.  (2547).  ความคิดเห็นของอาจารย์และนกัศึกษาทีมี่ต่อการจดัการเรียนการสอนระดบั
 ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
นิตยา  สะอาดล้วน.  (2545).  สภาพปัญหาและความต้องการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เก่ียวกบั

การใหบ้ริการงานวิชาการ ภาควิชามธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

นิวฒัน์ วรสาร.  (2550).  ความคิดเห็นของนิสิตทีมี่ต่อคณุภาพการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ:  บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

บญุชว่ย  จินดาประพนัธ์.  (2536).  การบริหารอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
บญุยืน  จนัทร์สว่าง.  (2548, เมษายน-มิถนุายน).  การท ารายการหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์.  วารสาร

หอ้งสมดุ.  49(2): 17-31. 
เบญจวรรณ  บญุประกอบพร.  (2545). ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง

ทีมี่ต่อสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา  โรงเรียนพาณิชยการเพชรบรีุบริหารธุรกิจ.  สารนิพนธ์ 
กศ.ม. (ธุรกิจศกึษา).  กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ประดษิฐ์  คณุรัตน์.  (2539).  การวางแผนอาคารสถานที.่  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปรัชญา เวสารัชช์.  (2540).  บริการประชาชนท าไดไ้ม่ยาก (ถา้อยากท า).  กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ 
ปฏิรูประบบราชการ ส านกังานเลขานกุาร ส านกันายกรัฐมนตรี 

----------.  (2545).  หลกัการจดัการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ส านกังานปฏิรูปการศกึษา. 
ปริญญา  องัศสุิงห์.  (2532).  การบริหารอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: คณะ

ศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์.  (2544).  การบริหารงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ: ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ. 
ปานจิต  โรจนวณิชชกร.  (2542).  การศึกษาสภาพและความต้องการการใช้สือ่การเรียนการสอนใน

สถาบนัราชภฏั เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง: คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี.  โครงการ
การศกึษาหลงัปริญญาโท มุ่งสูค่วามเป็นผู้น าทางการศกึษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาอดุมศกึษา  
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์; และไพฑรูย์ สินลารัตน์.  (2543, กรกฎาคม-ตลุาคม).  การปฏิรูปอดุมศกึษาของ
โลก และข้อเสนอแนะอดุมศกึษาไทย.  วารสารครุศาสตร์.  29(1): 1-7. 

พงศ์  หรดาล.  (2531).  เอกสารประกอบการสอน การอาชีวศกึษา.  กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครูพระนคร. 



105 
 

 

พนม หวดัสว่าง.  (2542).  ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนใน
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (หลกัสตูรและการ
สอน).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  ถ่ายเอกสาร. 

พรทิพย์ วรกลุ.  (2543, มิถนุายน-2544, พฤษภาคม). ห้องสมดุกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา.  
วารสารช่อพะยอม.  12(1): 76-83. 

พรเทพ ไทยรักษ์. (2539). ทศันะของนกัศึกษามหาบณัฑิตต่อกระบวนการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การ
อดุมศกึษา).  ขอนแก่น : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

พรรณนา  ศกัดิช่ื์นยศ.  (2554, 13 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี.  

พรรณพิมล  ตรีมงคล.  (2545).  ความพึงพอใจของนกัศึกษาภาคสมทบทีมี่ต่อบริการวิชาการคณะ
บริหารธุรกิจสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล.  สารนิพนธ์. กศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  ถ่ายเอกสาร. 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2540).  วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  พิมพ์ครัง้ท่ี 7.  
กรุงเทพฯ: ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร. 

พชัรินทร์  มิตรเทียนชาติ.  (2554, 14  ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี. 

พนัธ์ศกัดิ ์ พลสารัมย์; และคนอ่ืนๆ.  (2543). การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรี. 
กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลยั. 

พีรญา ประสาทอาภรณ์.  (2554, 13 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี.  

เพ็ญศรี มณีค า.  (2538).  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของส านกับริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ไพฑรูย์  กนัสิงห์.  (2544).  ความพึงพอใจของผูร้ับบริการในการให้บริการงานวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร์.  ชลบรีุ: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา. 

ภณัฑิรา  สาหร่ายกาญจน์.  (2554, 13 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี.  

ภิญโญ  สาธร.  (2519).  หลกับริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.  



106 
 

 

ภิญโญ  สาธร.  (2529).  หลกัการบริหารโรงเรียน.  พิมพ์ครัง้ท่ี  3.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
มนสัวี  ธาดาสีห์; และคนอ่ืนๆ.  (2545).  บริการอย่างมีคณุภาพ.  กรุงเทพฯ: แม็กโปรคอนชลัแตนท์. 
มหาวิทยาลยัชินวตัร.  (2545).  ข้อก าหนดมหาวิทยาลยัชินวตัร พ.ศ. 2542.  ปทมุธานี.  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  (2540).  การจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
เมธาวี  เจียรตระกลู.  (2554, 13  ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี. 
แม้นมาส  ชวลิต.  (2529).  ปรัชญาและแนวทางในการบริการห้องสมดุมหาวิทยาลยั.  การสมัมนาทาง   

วิชาการเร่ืองบทบาทของส านกัหอสมดุกลางตอ่การบริการทางวิชาการ.  กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ยาใจ  อินทรวิชยั.  (2537, กรกฎาคม).  ชีเ้ดก็ปัญญาเลิศเป็นโรคจิต แนะตัง้ศนูย์ชว่ยเหลือดว่น.  วฏั
จกัรการศึกษา.  5(218). 

ราชบณัฑิตยสถาน.  (2538).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกัษร
เจริญทศัน์. 

รุ่ง พลูสวสัดิ.์  (2527).  หลกัการบริหารการศึกษาในโรงเรียน.  เชียงใหม ่: คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

ฤดี  กรุดทอง.  (2528).  การจดัตารางสอบของวิทยาลยัครูดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก.  ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วรรณพร ฉตัรทอง. (2546).  การจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลกัสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิต. ปริญญานิพนธ์   
กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วชัชิรา  ศกัดิส์นิท.  (2535).  สภาพแวดลอ้มในวิทยาลยัพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
อาจารย์และนกัศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สขุศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   

วนัทนา  ทบัทิม.  (2544).  ทศันะของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ทีมี่ต่อการ
ใหบ้ริการงานบริการการศึกษา.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

วนัทนีย์  ภมูิภทัราคม; และคนอ่ืนๆ.  (2537).  ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ. 
กรุงเทพมหานคร: วี.เจ.พริน้ติง้. 

วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา.  (2525).  งานสวสัดิการและบริการนิสิตนกัศึกษา ในนิสิตนกัศึกษา: 
หลกัการ แนวปฏิบติั และปัญหา.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 



107 
 

 

วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา.  (2528).  งานบคุลากรนิสิตนกัศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาอดุมศกึษา 
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

------------.  (2538).  กิจการนกัศกึษายคุโลกาภิวตัน์.  ใน เอกสารทางวิชาการ คณะกรรมการกิจการ
นกัศึกษาสมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.  หน้า 150-151.  กรุงเทพฯ: ศนูย์
เทคโนโลยีทางการศกึษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 

-------------. (2543). ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ระดบัอดุมศึกษา.  กรุงเทพฯ: 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

------------. (2544).  การพฒันาการเรียนการสอนทางการอดุมศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาอดุมศกึษา 
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วาณี ฐาปนวงศ์ศานต.ิ  (2543).  การจดัและบริหารงานห้องสมดุ.  กรุงเทพฯ: ศลิปาบรรณาการ. 
วิจิตร  วรุตบางกรู.  (2524).  การวางแผนผงัและพฒันาสถานศึกษา.  สมทุรปราการ: ขนิษฐการพิมพ์

และโฆษณา. 
วิจิตร  ศรีสอ้าน.  (2518).  หลกัการอดุมศึกษา.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
วิชยั  โถสวุรรณจินดา.  (2539).  ระบบงานธุรการสมยัใหม่.  พิมพ์ครัง้ท่ี  2.  กรุงเทพฯ: ดีไลท์. 
วิฑรูย์  สิมะโชคดี.  (2542).  คณุภาพคือความอยู่รอด.  กรุงเทพฯ: สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญ่ีปุ่ น). 
วิน ุ ทองพวง.  (2542).  การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลยัพลศึกษากรุงเทพฯ ตามทศันะของอาจารย์

และนกัศึกษา.  วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง. ถ่ายเอกสาร. 

วีระพงษ์  เฉลิมจิระวฒัน์.  (2539).  คณุภาพในการบริการ.  กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
ศรีสดุา  อมรฉายา.  (2554, 14 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี.  
ศริิกาญจน์  จนัทร์เรือง.  (2543).  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน. เชียงใหม ่:  
 มหาวิทยาลยัแมโ่จ้. 
ศริิชยั กาญจนวาสี; ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์; และดเิรก ศรีสโุข.  (2537).  การเลือกใช้สถิติทีเ่หมาะสม

ส าหรับการวิจยั.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
ศริินทร์  องัไพบลูย์.  (2554, 15  ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี.  
ศริิวรรณ เสรีรัตน์; และคนอ่ืนๆ.  (2541).  การบริหารการตลาดยคุใหม่.  กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซ

เท็กซ์. 



108 
 

 

สงดั  อทุรานนัท์.  (2532).  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ. พิมพ์ครัง้ท่ี 6.  กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาบริหารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ.  (2547).  โครงสร้างการบริหารและองค์กรการบริหาร
การศึกษา.  สืบค้นเม่ือ 14  ตลุาคม  2553, จาก http:// dserv.kmitnb.ac.th/chart 11.pdf 

สมชาต ิ กิจยรรยง.  (2536).  สร้างบริการสร้างความประทบัใจ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชัน่. 
สมิต  สชัณกุร.  (2542).  การตอ้นรับและบริการทีเ่ป็นเลิศ.  กรุงเทพฯ: วิญญชูน. 
สมิตา  จนัโต.  (2554, 14 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย ชชันี  กระบี่ทอง ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี.  
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ. (2528).  การบริหารโรงเรียน การบริหาร

ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน.  กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิช.  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.  (2545).  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559).  

กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิส านกันายกรัฐมนตรี. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.  (2551).  แผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษาฉบบัที ่

10 (พ.ศ.2551-2554).  สืบค้นเม่ือ  5  มกราคม  2555, จาก 

http://www.mua.go.th/~bpp/developplan/download/higher_edu_plan/PlanHEdu10_
2551-2554.pdf 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ.  (2555).  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554).  สืบค้นเม่ือ  5  มกราคม  2555, จาก 

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139 
ส าเนาว์  ขจรศลิป์.  (2523).  รายงานการสมัมนาบทบาทและทิศทางของการอดุมศึกษาไทย.  

กรุงเทพฯ: ภาควิชาอดุมศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
------------.  (2537).  มิติใหม่ของกิจการนกัศึกษา 1: พืน้ฐานและบริการนกัศึกษา.  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
------------.  (2542).  มิติใหม่ของกิจการนกัศึกษา 2: การพฒันานกัศึกษา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต. 
สทุธิศรี มว่งสวย.  (2550).  การศึกษาความพึงพอใจของผูร้ับบริการทีมี่ต่อการให้บริการงานทะเบียน 

ส านกับริหารทางวิชาการและทดสอบ ศูนย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล.  สารนิพนธ์ 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 



109 
 

 

สทุศันยัน์ ขอมธิดา. (2552).  ความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนระดบั
อนปุริญญาของวิทยาลยัชมุชนอทุยัธานี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

สเุทพ  ทองประดษิฐ์.  (2521). การบริหารโรงเรียนเชิงปฏิบติัการ.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลยั       
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

สธีุ  นาทวรทตั.  (2536).  ตลาดบริการ.  เอกสารการสอนชดุวิชาการบริหารการตลาดหนว่ยท่ี 9-15.
นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

สปุรีชา  หิรัญโร. (ม.ป.ป.).  เอกสารประกอบการสอนวิชา 521  การวางแผนอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียน.  ชลบรีุ: ภาควิชาการบริหาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบางแสน.  อดัส าเนา. 

สมุิตร  คณุานกุร.  (2532).  หลกัสูตรและการสอน.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 
สมุิตรา  ชิตามร.  (2546).  ทศันะของนิสิตทีมี่ต่อสภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั            
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สรุศกัดิ ์ปาเฮ.  (2537, ธนัวาคม).  การเลือกใช้ส่ือการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ.  วารสารประชา
ศึกษา.  45(3): 27 – 30. 

สรุางค์ โค้วตระกลู.  (2533).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศนูย์หนงัสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
เสกสรร แจม่ใส.  (2543).  ความคิดเห็นของนิสิตต่อการใหบ้ริการของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม. รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ.  ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต (การบริหาร
การศกึษา).  มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

เสริมวิทย์  ศภุเมธี.  (2531).  การบริหารกิจการนกัเรียน.  กรุงเทพฯ: ภาวิชาพืน้ฐานการศกึษา คณะ
วิชาครุศาสตร์ วิทยาลยัครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา สหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์. 

เสาวลกัษณ์  อภิวาท.  (2541).  การจดับริการการศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

แสงแข โคละทตั.  (2554).  ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของกองบริการการศึกษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ:  บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อภิญญา เผือกทอง.  (2550).  ความคิดเห็นของนิสิตทีมี่ต่อการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อดสิยั  ชาตกิ าแหง.  (2527).  หลกัการบริหารโรงเรียนมธัยม.  กรุงเทพฯ: แสงจนัทร์การพิมพ์. 



110 
 

 

อจัฉรา  วฒันาณรงค์.  (2545).  สรุปค าบรรยายวิชาอษ 611  สมัมนาปัญหาด้านวิชาการใน
ระดบัอดุมศกึษา. (เอกสารประกอบการบรรยาย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อจัฉรา  สขุารมณ์.  (2542).  สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทีส่มัพนัธ์กบัภาวะ
เครียดในการเรียนของนิสิต.  กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั        
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

อ านวย  นาคทตั.  (2540).  การพฒันาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลยัเทคนิคระยอง.  
กรุงเทพฯ: กองวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศกึษา. 

อ าพนั ออ่งเอ่ียม.  (2541).  สภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยัศรีปทมุในทศันะของผูบ้ริการ อาจารย์และ
นกัศึกษา.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

อกุฤษฏ์ มนจูนัทรัถ.  (2544).  ความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสนทีมี่ต่อการใหบ้ริการในงานกิจการนิสิตและสวสัดิการ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
(การอดุมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

เอกศกัดิ์  บตุรลบั.  (2537).  ครูและการสอน.  เพชรบรีุ : คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัเพชรบรีุ. 
Ashworth,  A. & Harvey, R.C.  (1994).  Assessing Quality in Further and Higher Education.  

London: Jessica Kingsley. 
Blois, K.J.  (Summer, 1974).  The Marketing Services: An Approach.  European Journal of 

Marketing.  8: 137-145. 
Brown, James W. (1972).  Administering  Educational Media: Instructional Technology 
 and Library  Services.  New York: McGraw-Hill. 
Bruner, J. S.  (1971, September).  The Process of Education Revisited.   Phi Beta Kappa.  

5(3): 8-21. 
Cronbach, Lee J.  (1984).  Essential of Psychological Testing.  New York: Harper & Row. 
Edward, Allen L.  (1987).  Statistical  Analysis.  2nd ed.  New York: Rinehart. 
Ferguson, George Andrew. (1981).  Statistical Analysis in Psychology and Education.  5th 

ed.  New York: Mc-Graw Hill. 
Good, Cater V.  (1973).  Dictionary of Education.  New York:  McGraw-Hill. 
Herbert, Stroup.  (1975).  Toward The Philosophy of Student Activities.  Minneapolis: 

University of Minneapolis Press. 



111 
 

 

Jamias, Camelo J.  (1969).   Student Extra-Curricular Activities and Public Relations.  In 
Student Problems in Southeast Asian University.   Malaysia: University of Malaya. 

Kotler, Phillip.  (1988).  Marketing Management: Analysis,  Planning Implementation, and 
Control.  6th ed.  Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

Likert, Rensis.  (1932).  Technique for the Measurement of Attitudes.  Archives of 
Psychology.  140: 1-55. 

Romine, Stephen.  (1974, December).  Student and Faculty Perception of Effective 
University Instructional Climate.  The Journal of Educational Research.  68(4): 139 
– 143. 

Salt, F.B.  (1978).  Timetabling Models for Secondary Schools: A Practical Handbook.  
Oxford: NFER.                                                                  

Seager, Paul  W.  (1961).  Propose the School Building Code for Thailand.  Indiana: Indiana 
University.  

Williamson, E.G.  (1961).  Student Personnel Services in College and Universities.  New 
York: McGraw – Hill. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 



114 

 

แบบสอบถาม 

ความคิดเหน็ของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อการให้บริการ 

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนิสิตตอ่การให้บริการของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ขอให้ทา่นพิจารณาค าถามแตล่ะข้อ และโปรดตอบตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของทา่น พร้อม

ทัง้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพฒันาการ

ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 สว่น 

 สว่นท่ี 1   แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป 

 สว่นท่ี 2   แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การให้บริการของคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการจดัการเรียน

การสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์  และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 

 ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยัในครัง้นี  ้

 

             นางสาวชชันี กระบี่ทอง 

             นิสิตปริญญาโท สาขาการอดุมศกึษา 

          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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กรุณาใสเ่คร่ืองหมายลงในชอ่ง  คะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 

2.  ชัน้ปีที่ศึกษา 

     1)  ปีท่ี 1 

           2)  ปีท่ี 2  

     3)  ปีท่ี 3 

     4)  ปีท่ี 4 

3.  หลักสูตรท่ีศึกษา 

      1)  หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต    

    2)  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตสาขา...................................................... 

  

    3)  หลกัสตูรสถิตศิาสตรบณัฑิต     

  

 

 

 

 

  สว่นที่ 1  ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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กรุณาใสเ่คร่ืองหมายลงในชอ่ง  คะแนนท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ โดย

ความหมายของคา่น า้หนกัคะแนน มีดงันี ้

 คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัมากท่ีสดุ 

 คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัน้อย 

 คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 

(หน่วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  ที่ตัง้ของหนว่ยงานทะเบยีนคณะฯ สะดวกตอ่การให้บริการ      

2. ช่วงเวลาในการเปิดให้บริการของหนว่ยงานทะเบียนคณะฯ มีความเหมาะสม      

3. ขัน้ตอนในการให้บริการไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนและมคีวามคลอ่งตวั 

 

     

4. ขัน้ตอนและวิธีการให้บริการมคีวามเป็นธรรม (เรียงตามล าดบั 

    ก่อนหลงั มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนั) 

     

5. ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความต้องการของ

ผู้ รับบริการ 

     

  สว่นที่ 2  ความคิดเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใหบ้รกิารของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 

(หน่วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

6.  มีการตดิป้ายประกาศแสดงขัน้ตอนการตดิตอ่งานตา่งๆ อยา่งชดัเจน       

7. มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร งานวิชาการ เช่น ตารางเรียน ปฏิทิน

การศกึษา การเปิดปิดรายวชิา การเปลีย่นแปลงห้องเรียน ตารางสอน การ

เปลีย่นแปลงตารางสอบเป็นต้น ไว้ที่ป้ายประกาศอยา่งชดัเจน 

     

8. การประกาศข้อมลูรายวชิาทีจ่ะเปิดสอนและตารางเรียนของภาคการศกึษา

ใหม ่มีความรวดเร็วและทนัตามก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

     

9.  นิสติได้รับความสะดวกในการสอบถามและตรวจสอบผลการลงทะเบียน      

10. เทคโนโลยีที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียนมคีวามทนัสมยั      

11. มีการก าหนดห้องเรียนที่เหมาะสมกบัจ านวนนิสติ      

12. มีการจดัท าตารางการใช้ห้องเรียนติดไว้หน้าห้องเรียนอยา่งชดัเจน   

      ทกุห้อง    

     

13. การก าหนดห้องสอบมีความเหมาะสมกบัรายวิชาที่สอบและจ านวน 

      นิสติ  

     

14. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ในสายงานทะเบียนในการให้ข้อมลูและสามารถ 

      อธิบาย  ชีแ้จง และแนะน าขัน้ตอนในการให้บริการอยา่งชดัเจน 

     

15. เจ้าหน้าทีม่ีความสามารถพร้อมจะให้บริการ เช่น การตอบค าถาม   

      ชีแ้จงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

16.  เจ้าหน้าที่แตง่กายเหมาะสมกบัสถานท่ีและมีบคุลกิลกัษณะและ 

      ทา่ทางที่พร้อมตอ่การเป็นผู้ให้บริการ  
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ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 

(หน่วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

17.  เจ้าหน้าที่มคีวามสภุาพ กิริยามารยาทด ี      

18.  เจ้าหน้าที่มมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ีในการให้บริการ      

19.  เจ้าหน้าที่ด้านการจดัการเรียนการสอนให้บริการตอ่ผู้ รับบริการ 

       เหมือนกนัทกุราย โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  

     

20.  เจ้าหน้าที่มคีวามเอาใจใส ่กระตือรือร้นในงานท่ีรับผิดชอบ       

ด้านการให้บริการอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 

(หน่วยงานอาคารและสถานที่) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

หน่วยงานอาคารสถานที่ 

1. ที่ตัง้ของหนว่ยงานอาคารสถานท่ีสามารถติดตอ่ให้บริการได้อยา่งสะดวก 

     

2. ช่วงเวลาในการเปิดให้บริการของหนว่ยงานอาคารสถานท่ีมคีวามเหมาะสม      

3. มีการตดิป้ายประกาศแสดงขัน้ตอนการตดิตอ่งานตา่งๆ อยา่ง 

      ชดัเจน  

     

4. ขัน้ตอนในการให้บริการไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนและมคีวามคลอ่งตวั      

5. ขัน้ตอนและวิธีการให้บริการมคีวามเป็นธรรม (เรียงตามล าดบั 

      ก่อนหลงั มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนั)  

     

6. ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความต้องการ 

      ของผู้ รับบริการ    

     

7. สภาพห้องเรียน  อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน      
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ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 

(หน่วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

8. สภาพแวดล้อมของอาคาร มีความสะอาดเรียบร้อย และเป็น 

      ระเบียบพร้อมในการให้บริการ         

     

9. ห้องน า้ มีความสะอาดเรียบร้อย และมีสิง่อ านวยความสะดวก 

      พร้อมในการให้บริการ                                     

     

10. ร้านอาหาร นิสติได้รับความสะดวกในการบริการของร้านอาหาร      

11. การจดัระเบยีบการจอดรถและที่จอดรถภายในคณะฯมีความ     

      เพียงพอตอ่การให้บริการ 

     

12. ระบบการดแูลรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิมีความ    

      เหมาะสม 

     

13.  ศนูย์คอมพิวเตอร์มีการให้บริการระบบเครือขา่ย (IT network) ที ่

       รวดเร็ว  

     

14. ศนูย์คอมพิวเตอร์ชว่งเวลาในการเปิดให้บริการของศนูย์ 

      คอมพิวเตอร์มีความเหมาะสม    

     

15. ห้องปฏิบตัิการทางการเงินมกีารให้บริการด้านข้อมลูที่เป็น 

      ประโยชน์ตอ่การประยกุต์ทฤษฎีการเงินกบัสถานการณ์จริง 

     

16. ห้องปฏิบตัิการทางการเงินมกีารให้บริการข้อมลูทางด้านการเงิน 

      และขา่วสารท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ทัว่โลกจากแหลง่ขา่วชัน้น า 
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ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 

(หน่วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

  17. ห้องปฏิบตัิการทางการเงินมีการให้บริการโปรแกรมวิเคราะห์ทาง 

        การเงินท่ีทนัสมยั 

18. ห้องปฏิบตัิการทางการเงินเปิดช่วงเวลาในการให้บริการมีความ 

      เหมาะสมชว่งเวลาเปิดให้บริการของห้องปฏิบตัิการทางการเงินมี 

      ความเหมาะสม    

     

19. ห้องสมดุมีหนงัสอื ต ารา และสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ที่มีความทนัสมยั 

      และตรงตามความต้องการ   

     

20. นิสติได้รับความสะดวกในการยืม-คืน อปุกรณ์การเรียนจาก 

      ห้องสมดุ 

     

ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสติ 

(หน่วยงานกิจการนิสิต) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ที่ตัง้ของหนว่ยงานกิจการนิสติสามารถติดตอ่ให้บริการได้อยา่ง 

      สะดวก  

     

2. ช่วงเวลาในการเปิดให้บริการของหนว่ยงานกิจการนิสติมีความ 

      เหมาะสม   

     

3. งานกิจกรรมนิสติมีการวางแผนงาน กิจกรรมในแตล่ะปีเพื่อ 

       ความเหมาะสม 

     

4. กิจกรรมนิสติแตล่ะกิจกรรมจดัระยะเวลาให้เหมาะสม      
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ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 

(หน่วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

5. กิจกรรมนิสติมีนิสติ  อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสติ 

       เพื่อการประสานงานท่ีรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหา  

     

6. การประชาสมัพนัธ์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์โสต ฯ เพื่อเผยแพร่

ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ หรือจดัท าป้ายประกาศอยา่งชดัเจนเก่ียวกบักิจกรรมนิสติ

อยา่งเหมาะสม      

     

7. มีการตดิป้ายประกาศแสดงขัน้ตอนการตดิตอ่งานตา่งๆใน 

      หนว่ยงานกิจการนิสติ อยา่งชดัเจน  

     

8. ขัน้ตอนของหนว่ยงานกิจการนิสติมีการให้บริการไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน 

      และมีความคลอ่งตวั 

     

9. ขัน้ตอนและวิธีการให้บริการมีความเป็นธรรม (เรียงตามล าดบั 

      ก่อนหลงั มีความเสมอภาคเทา่เทียมกนั) 

     

10. การให้บริการของหนว่ยงานกิจการนิสติเป็นไปอยา่งสะดวกและ 

      รวดเร็ว 

     

11. ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงตอ่ความต้องการ 

      ของผู้ รับบริการ 

     

12. กิจกรรมนิสติที่หนว่ยงานกิจการนิสติจดัขึน้ สง่เสริมให้เกิดการ 

      เรียนรู้และพฒันานิสติ 

     

13. อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการจดักิจครบครัน และสะดวกตอ่การ 

      จดักิจกรรม 
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ด้านการให้บริการจดัการเรียนการสอน 

(หน่วยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

14. งบประมาณในการจดักิจกรรมเหมาะสม      

15. มีการอธิบายชีแ้จงขัน้ตอนในการเบิกจ่ายคา่ใช้จา่ยในการท า 

      กิจกรรมอยา่งเหมาะสม   

     

16. เจ้าหน้าทีม่ีความสภุาพ กิริยามารยาทเหมาะสม และมีมนษุย์ 

      สมัพนัธ์ที่ดีในการให้บริการ 

     

17. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถอธิบาย  ชีแ้จง และแนะน าขัน้ตอนใน 

      การให้บริการอยา่งชดัเจน 

     

18. เจ้าหน้าทีม่ีวิธีการ หรืออธิบายขัน้ตอนการประสานงานกบั 

      หนว่ยงานภายนอก และสามารถติดตอ่ได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

     

19. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการตอ่ผู้ รับบริการเหมือนกนัทกุราย  โดยไมเ่ลอืก 

      ปฏิบตัิ 

     

20. เจ้าหน้าทีม่ีความเอาใจใสใ่นงานท่ีปฏิบตัิ  และกระตือรือร้นมคีวาม 

      พร้อมในการให้บริการ 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    

.........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและหนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
1.ช่ือ-นามสกลุ   ดร.สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ 
ต าแหนง่            อาจารย์ 
สงักดั                สาขาวิชาการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
 
 
2.ช่ือ-นามสกลุ  ดร.อรรณพ โพธิสขุ 
ต าแหนง่            อาจารย์ 
สงักดั                สาขาวิชาการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
 
 
3.ช่ือ-นามสกลุ  ดร.ธารทศัน์ โมกขมรรคกลุ  
ต าแหนง่            อาจารย์ 
สงักดั                ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ง 
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อและความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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คา่อ านาจจ าแนกความคดิเห็นของนิสิตหลกัสตูรปริญญาตรีมีตอ่การให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี เป็นรายข้อ 
ด้านการให้บริการการจัดการ

เรียนการสอน 
ด้านการให้บริการ

อาคารสถานที่ ส่ือและ
อุปกรณ์ 

 ด้านการจัดท าผลการ
เรียนและออกเอกสาร

การศึกษา 

 
ข้อ
ท่ี 

คา่อ านาจจ าแนก 
(t) 

 
ข้อท่ี 

คา่อ านาจ
จ าแนก 
(t) 

   
ข้อ
ท่ี 

คา่อ านาจจ าแนก 
(t) 

1. 3.97 1. 3.63   1. 3.61 
2. 3.51 2. 3.53   2. 3.61 
3. 3.37 3. 3.33   3. 3.63 
4. 3.71 4. 3.40   4. 3.61 
5. 3.41 5. 3.62   5. 3.55 
6. 3.22 6. 3.52   6. 3.53 
7. 3.39 7. 3.92   7. 3.44 
8. 3.43 8. 2.95   8. 3.48 
9. 3.43 9. 3.62   9. 3.59 
10. 3.50 10. 2.34   10. 3.51 
11. 3.37 11. 3.99   11. 3.55 
12. 3.30 12. 3.37   12. 3.66 
13. 3.57 13. 3.77   13. 3.54 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

3.43 
3.33 
3.77 
3.32 
3.20 
3.54 
3.28 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

3.86 
3.78 
3.79 
3.82 
3.63 
3.74 
3.82 

  14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

3.55 
3.49 
3.56 
3.58 
3.53 
3.61 
3.00 

 
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั = .98 
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