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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความต้องการด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี ผลการศึกษาพบว่า 1) ความต้องการด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา 5 ล าดับแรก 
ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ จิตอาสา การวิจัย โปรแกรมส าเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ และการส่งเสริมสุขภาพ 2) ความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นแบบรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ วิทยากร หลักสูตรการบริการวิชาการ กระบวนการ สิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ และการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และ 3) นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, ความพึงพอใจ, งานบริการวิชาการ 

 
Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study academic service needs of students of 
Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University, and 2) to study satisfaction of students of Phranakorn Si 
Ayutthaya Rajabhat University toward  academic service and 3) compare the satisfaction 
toward  academic service according to the personal characteristics. The samples were 350 students 
of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University. The tool for study was the questionnaire. Statistical 
techniques used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
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one-way ANOVA, and LSD. The results of the research were 1) the first five highest academic service 
needs of students were foreign language, public mind, research, computer program, and sanitation, 
2) as a whole, satisfaction of students of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University 
toward  academic service were at high level. Level of lectures, academic service courses, procedures, 
facilities, staffs, and applications were at high level. And 3) the students of different faculty were 
satisfied with academic service at statistically significant difference level of .05. 
Keywords: needs, satisfaction, academic service 
 

1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34ก าหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาขึ้น ตามประกาศขอกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษาขึ้น 4 ด้าน คือ
ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการ
บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้ยึดตามพันธกิจที่ปรากฏใน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง       
การเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนวิจัย  
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 

ตามพันธกิจข้างต้นเห็นได้ว่านอกจากมหาวิทยาลัย
ต้องจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การบริการทางวิชาการยังเป็น พันธกิจ

หลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ซึ่งเป็นกระบวนการการน าองค์ความรู้จากคณะต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนหรือสังคม เพื่อท า
ให้ชุมชนหรือสังคมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และการบริการวิชาการยังท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และท าให้ได้รับประสบการณ์ 
จากการบริการวิชาการมาพัฒนาหลักสูตร และการจัด   
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ    
 งานบร ิการว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา สั งกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา      
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณ       
มุ่งให้บริการวิชาการใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ดังนั้นเพื่อให้
การด าเนินงาน ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องจัดท าแผน
บริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ     
ผู้บริการ ซึ่งถือว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยาถื อ เป็ นผู้ รั บบริ ก า ร กลุ่ มหนึ่ ง        
ผู้วิจัย ในฐานะปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา             
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ช อบ เกี่ ย ว กั บ ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ขอ ง
มหาวิทยาลัยฯ จึงศึกษาเรื่องความต้องการด้านงาน
บริการวิชาการของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปจัดท าแผน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความต้องการด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านงานบริการ
วิชาการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

3. สมมติฐานการการวิจัย 
 นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ท าให้ทราบถึงความต้องการด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 4.2 ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 4.3 ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8,790 
คน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 383 คน ซึ่งผู้วิจัยค านวณหา
ขนาดที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรและวิธีการ
ค านวณของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   

5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

5.3 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 – เดือนเมษายน 2558 

6. เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเรื่อง

ความต้องการด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

การสร้างแบบสอบถาม โดยสร้างข้อค าถามจาก      
ตัวแปรที่ได้มาจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา ผู้วิจัย
สร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ แล้วค านวณดัชนีความสอดคล้องภายใน (Index 
of Item Objective Congruency : IOC) รวบรวมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ปรับปรุง
แบบสอบถามแก้ไขให้เหมาะสม ถูกต้องและพัฒนาให้เป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(try out) กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Alpha 
Cronbach Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมี
ค่าเท่ากับ .86 ซึ่งสามารถน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริงได้ 

 
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

7.1 ความถี่ และร้อยละ ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ สังกัดคณะ ระดับการศึกษา 
ประเภทของการศึกษา และความต้องการในการเข้ารับ
บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

7.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการ
อธิบายความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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7.3 การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ใช้ในการ
เปรียบเทียงความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจ าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล และกรณีมีความแตกต่างรายคู่จึง
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธี LSD. 
(Fisher’s Least – Significant Different) 

 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

8.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวน
แนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง  บทความ 
วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ 

8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field 
Survey) เป็นการเก็บรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยที่ผู้วิจัยได้
แจกแบบสอบถามด้วยตนเองแก่กลุ่มตัวอย่างตามคณะ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 350 ชุด จาก 383 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.38 

 

9. ผลการศึกษา 
 9.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.3 สังกัดคณะครุศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 29.4 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 33.5 และประเภทการศึกษาเป็นภาค
ปกติ คิดเป็นร้อยละ 72    
 9.2 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการเข้ารับบริการ
วิ ช า ก า ร กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  อั น ดั บ แ ร ก เ รื่ อ ง 
ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32.3 อันดับสอง เรื่อง 
จิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 11.1 อันดับสาม เรื่องการวิจัย 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 อันดับสี่ เรื่องโปรแกรมส าเร็จรูปของ
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 9.1 และอันดับห้า เรื่อง
ส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 8.3 

 9.3 ภาพรวมความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่
ในระดับมาก (X  = 4.04 และ S.D. = .815) เมื่อ
พิจารณาเป็นด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ รองลงมา ด้านหลักสูตรการบริการ
วิชาการ  ด้านวิทยากร ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้าน
กระบวนการ ความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการแต่ละ
ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
      9.3.1 ด้านวิทยากร ภาพรวมของความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.05 และ S.D. = .847)  เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
รองลงมา ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดอบรม  ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่าง
ดี  
      9.3.2 ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ ภาพรวม
ของความความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 4.09 และ 
S.D. = .795)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักสูตร
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ รองลงมา หลักสูตรมี
ความทันสมัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หลักสูตร
สามารถพัฒนาชุมชนได้  
      9.3.4 ด้านกระบวนการ ภาพรวมของความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 3.92 และ S.D. = .823)  ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รูปแบบการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม รองลงมา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตาม
ก าหนด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การติดต่อขอรับ
บริการมีความสะดวก  
    9.3.5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 3.99 และ S.D. = 
.832)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานที่จัดอบรมมี
ความเหมาะสม รองลงมา เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ทันสมัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกเพียงพอ  
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    9.3.6 ด้านเจ้าหน้าที่ ภาพรวมของความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.00 และ S.D. = .807)  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือมีบุคลิกภาพที่ดี รองลงมา มีการ
อ านวยความสะดวกได้ดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มี
การติดต่อประสานงานได้ดี  
    9.3.7 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภาพรวม
ของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 4.00 และ S.D. 
= .807)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รองลงมา สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพในอนาคต และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ 
 9.4 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา พบว่า 
 9.4.1นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
      9.4.2 นักศึกษาที่มีสังกัดคณะต่างกันมีความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักศึกษาที่มีสังกัดต่างกัน มีความพึงพอใจด้านงานบริการ
วิชาการ ด้านวิทยากร ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ 
ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
เจ้าหน้าที่ และด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จึงได้จ าแนกเป็นรายคู่ 
พบว่า 
 ด้านวิทยากร นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มีความ
พึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการ
จัดการ และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึง
พอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
 ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ นักศึกษาสังกัดคณะ
ครุศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ  มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ด้านกระบวนการ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มี
ความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มี
ความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการมีความพึงพอใจมากกว่า มากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักศึกษาสังกัดคณะครุ
ศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการมีความพึงพอใจ มากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ด้านเจ้าหน้าที่ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์มีความ
พึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และนักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ นักศึกษาสังกัด
คณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่าประชาชนที่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึง
พอใจ มากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการมี
ความพึงพอใจ มากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
 นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 นักศึกษาที่มีประเภทการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการ ภาพรวมไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

10.อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความต้องการความต้องการด้านงาน
บริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 10.1 นักศึกษามีความต้องการในการเข้ารับบริการ
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อันดับแรกเป็นภาษาต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เหตุผลส าคัญมี 2 ประการ ประการแรก การที่โลกมี
ลักษณะเป็นโลกาภิวัตน์คือการที่ประชาคมโลก หรือ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก สามารถรับรู้ มีความสัมพันธ์ หรือ
รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมีทักษะภาษาต่างประเทศจึง
จ าเป็น ทั้งด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การ
ท่องเที่ยว และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้
นักศึกษาตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
ฯลฯ และ ประการที่สอง คือการที่ประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) และก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้
ในการท างานของอาเซียน  แม้ว่าจะหมายถึงก าหนดให้ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างกันในการท างาน
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แต่ประชาชนก็จ าเป็นมี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เนื่องจากต้องใช้ทั้งในการติดต่อสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเองในการมี
เครือข่ายกับชาวต่างชาติ ซึ่งผลการศึกษาที่ว่านักศึกษา   
มีความต้องการ ในการเข้ า รับบริ การวิ ชาการกับ
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับการวิจัย 
ของ สุนทรี ดวงทิพย์ และคณะ [1] เรื่องความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร พบว่าประชาชนต้องการให้คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ จัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับ
หลักสูตรทักษะพื้นฐานภาษาต่างประเทศ หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและเพื่อการอาชีพ 
ปรากฏว่า ภาษาอังกฤษได้รับความสนใจมากที่สุด 
ภาษาจีนได้รับความสนใจปานกลาง และภาษาพม่าได้รับ
ความสนใจน้อยที่สุดส่วนภาษาอื่นที่มีผู้สนใจบ้างได้แก่ 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส 

ผลการวิจั ยยั งพบว่ านักศึกษามีความต้องการ         
ในการเข้ารับบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยา อันดับสอง เป็นจิ ตอาสา หรื อ           
จิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลมีความรู้สึกถึงการ
เป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ สิ่งที่เป็นส่วนร่วมว่า   
เป็นสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน แสดง
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ปลูกฝังให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และรู้จัก
เสียสละ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ว่า  “บัณฑิตเป็นคนดี ใฝ่ เรียนรู้       
มี วิ นั ย  จิ ต ให้ บ ริ ก า ร ”  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บพั น ธกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชน
ท้องถิ่น 

10.2 ความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของ
นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากงานบริการ
วิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินงานมา
นาน ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
ตลอดมา ทั้ งในด้านวิทยากร  หลักสูตรการบริการ
วิชาการ กระบวนการ สิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ 
และการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดมา ซึ่ งผล
การศึกษาครั้งนี้ได้สอดคล้องกับการศึกษาของหัสดินทร์ 
สอนปะละ [2] เรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการให้ 
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บริการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2555 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความ      
พึงพอใจมากและเมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าทุกด้าน     
อยู่ในระดับมากเช่นกัน  แสดงให้เห็นว่าสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการบริหารจัดการด้านงานบริการวิชาการเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และจากผลการวิจัยยังพบว่าด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการวิชาการว่า
จะสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
หลายลักษณะ ได้แก่ มีความรู้ในสาขาวิชาที่สนใจมากขึ้น  
น าความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
อย่างมีคุณภาพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ รวมทั้ง
น าไปประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้  

10.3 นักศึกษาที่มีสังกัดคณะต่างกันมีความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดบริการวิชาการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ตรงต่อความคาดหวังของ
นักศึกษาแต่ละคณะฯ จึงท าให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
และพบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจ
มากกว่านักศึกษาคณะอื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
วิทยากร ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ กระบวนการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แสดงว่าการจัดบริการวิชาการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ แต่นักศึกษาคณะอื่น ๆ ได้แก่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ การจัดบริการ
วิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ 
ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาควรพัฒนาการจัดบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาทั้ง     
4 คณะ 
 

11. ข้อเสนอแนะ  
11.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   

11.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ควรก าหนดแผนบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของนักศึกษา ประกอบด้วย 
กิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศ จิตอาสา การวิจัย 
โปรแกรมส าเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ และการส่งเสริม
สุขภาพ 

11.1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ควรพัฒนากิจกรรมบริการวิชาการที่ผู้
เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชนได้  
11.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

11.2.1 ควรศึกษาเรื่องการประเมินผลการน าความรู้
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาที่รับ
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11.2.2 ควรศึกษาเรื่องต้องการด้านงานบริการ
วิชาการของบุคลากรหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

11.2.3 ควรศึกษาเรื่องความต้องการด้านงานบริการ
วิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
 

12. กิตติกรรมประกาศ 
     ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ให้
งบประมาณเพื่อการด าเนินงานวิจัย 
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