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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้อาคาร Student center ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีต่อ
การใช่บริการอาคาร Student center ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ด้านระยะเวลาการ
บริการ ด้านความสะดวกในการบริการ ด้านระบบการบริการ และ ด้านคุณภาพการให้บริการ  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 400 
คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ ; มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
Abstract 

This research aimed to explore and study student satisfaction on use of Student 
Center Building services, Rangsit University including environment of service, time of 
service, convenience of service, service system and quality of service.  

The sample group that answered 400 questionnaires.  The instrument used for 

data gathering was a questionnaire for data analysis was done by using computer 
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program to find the frequency, percentage, mean (X ̅) , standard deviation (SD) .  The 

research results can be summarized as follows: 

Keywords: satisfaction / Rangsit University 

บทน า 

มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ใน

ล าดับท่ี 20 มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในประเทศ นอกจากน้ียังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีดี

ท่ีสุด ล าดับท่ี 1 ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2528     เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ท้ังในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก  

เน่ืองด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต  มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับอาคารสิ่งปลูกสร้างและจ านวน

บุคลากรรวมท้ังนักศึกษาได้จ านวนมาก  ท าเลท่ีต้ังมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านให้ความรู้สึก

เป็นส่วนตัวสูง เงียบสงบ  แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันควรพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายยิ่งข้ึน ส าหรับอาคาร Student center มหาวิทยาลัยรังสิต ถือว่าตอบโจทย์ นักศึกษาเป็น

อย่างด ี เพราะในตัวอาคารจะเป็นร้านอาหารและร้านค้า รวมท้ังมีช้ันสอง ท่ีเป็นลานโล่ง ไว้ส าหรับท า

กิจกรรมและห้องสัมมนา ขณะท่ีช้ันบน หรือต้ังแต่ช้ัน 3 เป็นต้นไปจะเป็นห้องเรียนรวม ห้องแลปภาษา 

รวมถึงเป็นวิทยาลัยอาหารและวิทยาลัยการจัดการธุรกิจด้านการบิน ท่ีสรุปภาพรวมของอาคาร 

Student Center  ต้องรองรับการใช้งานได้ท้ังสองวัตถุประสงค์ คือด้านการเรียนและการนันทนาการ 

แม้จะมีลักษณะใช้งานเป็นอาคารเรียนถึงร้อยละ 80  แต่ลักษณะของอาคารก็จะคล้ายคอมมูนิต้ีมอลล์

ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อถามถึงประโยชน์ท่ีคาดว่านักศึกษาจะได้รับจากอาคาร Student Center น้ัน

ศึกษาได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะอาคารน้ีหมายถึงความสะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งปัจจุบันมี

ความเจริญเติบโตขยายตัวมากข้ึน ทางมหาลัยจึงจ าเป็นท่ีจะต้องการขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ

อาคาร Student center มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

อาคาร Student center โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

รวมถึงส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยได้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงใน

การส่งเสริมท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคาร Student center 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคาร  

Student center มหาวิทยาลัยรังสิต” มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาคาร Student center มหาวิทยาลัยรังสิต โดย 

มีตัวแปรในการศึกษา คือตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา และ สถานท่ีพักอาศัยส่วน ตัวแปร

ตาม   (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจในการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ 

ด้านระยะเวลาการใช้บริการ ด้านความสะดวกในการบริการ ด้านระบบการบริการ และ ด้านคุณภาพ

การให้บริการ 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา  มหาวิทยารังสิตในระดับปริญญา 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยครั้งน้ีจะท าการวิจัยต้ังแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคาร Student center ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการ อาคาร Student center 

ของมหาวิยาลัยรังสิต ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังน้ี ความหมาย

ของความพึงพอใจ 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบ

และสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆเมื่อได้รับการตอบสนอง 
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กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ

สังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะ

ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลน้ันให้เกิดความพึงพอใจใน

งานน้ัน 

ความหมายของความพึงพอใจในการใช้บริการ 

 วีรพงษ์  (2539) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ท่ีบุคคลหน่ึงท าให้

หรือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอันน้ัน 

ขณะท่ี Parasuraman และคณะ (1991) รายงานว่าทั่วไปการวัดคุณภาพของการให้บริการสามารถ

วัดได้โดยวัดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการบริการท่ีลูกค้ารับรู้และการบริการท่ีลูกค้าคาดหวังบนพื้นฐาน

ของ 5 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจัย ดังน้ี 

1. ความเช่ือถือได้ (reliability)  คือ ความสามารถท่ีจะให้บริการตามค ามั่นด้วยความถูกต้อง 

2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือและบริการ

อย่างรวดเร็ว 

3.ความแน่นอน (assurance) คือ การให้ความรู้ความสุภาพของพนักงานและความสามารถ

ในการส่งมอบความไว้วางใจและความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า 

4. ความเข้าใจลูกค้า (empathy) คือ การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างท่ัวถึงเฉพาะราย 

5.ลักษณะท่ีสัมผัสได้ (tangible) คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร 

 

แนวคิดทฤษฎีการให้บริการ 

 สุนันทา  ทวีผล  (2550) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังน้ี  

 1.  หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ บริการท่ี

องค์การจัดให้น้ันจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือท้ังหมดมิใช่ เป็นการจัด

ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเอื้ออ 

านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานน้ัน ๆ   
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2.  หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ มิใช่ท า ๆ 

หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ  

3.  หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดน้ันจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

กัน   

4.  หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีจะ ได้รับ   

5.  หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก สบาย 

สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ หรือผู้ใช้บริการมาก

จนเกินไป   

สมิต  สัชฌุกร (2542) ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานท่ีกระท าหรือติดต่อเกี่ยวข้อง

กับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ท้ังด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตาม

ด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้ บุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการ

ใหบ้ริการท้ังสิ้น การจัดอ านวย ความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ 

การให้บริการจึงสามารถ ด าเนินการได้หลากหลายวิธี จุดส าคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวย

ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ  

ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ 

 (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย, 2536,) สภาพแวดล้อมในการงาน หมายถึง 

สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวผู้ท างานในองค์การ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของคนท่ีมีต่องาน และผู้ร่วมงาน 

ถ้าทุกคนมีความรู้สึกท่ีดีต่องาน ทุ่มเทก าลังใจก าลังความคิดและก าลังกายท างานร่วมกันและช่วยกัน

แก้ไขปัญหาในการท างาน การท างานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน แต่ในทางตรงข้าม สภาพแวดล้อมใน

การท างานอาจเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างาน และสรุปความหมายสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ล้อมรอบคนท างาน ในขณะท่ีท างานอาจเป็นคน เช่น หัวหน้าผู้ควบคุม

งานหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นสิ่งของ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี 

เป็นพลังงาน เช่น อากาศท่ีหายใจ แสงสว่าง เสียง ความร้อน และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม 

เช่น ช่ัวโมงการท างาน ค่าตอบแทนสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 

ด้านความสะดวกในการบริการ 

กฎหมายสาธารณะของสหรัฐอเมริกา  [Public Law (PL)] ว่าด้วยเรื่อง Technology 
Related Assistance for Individuals with Disabilities Act (Tech Act)  แล ะ  Individuals with 
Disabilities Education Act ( IDEA) ได้ให้ค าจัดความของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความ
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สะดวก (Assistive Technology Device) และการบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive 
Technology Service) 

การบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง "การให้บริการใด ๆ ก็ตามท่ีช่วยเหลือผู้พิการ

โดยตรง ในการเลือก การจัดหา การหาความรู้และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก" 

1.การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกรวมไปถึงการตรวจประเมินถึงความต้องการ

จ าเป็นของผู้พิการแต่ละคนซึ่งรวมไปถึงการประเมินความสามารถหรือศักยภาพในการท างานใน

สิ่งแวดล้อมเฉพาะของแต่ละบุคคล  

2.การซื้อ การเช่าหรือการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับผู้

พิการแต่ละบุคคล 

3.การเลือกการออกแบบ การผลิตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละบุคคลตลอดจนการบ ารุงรักษา 

การซ่อมแซม และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมาะสม  

4.การประสานงานและการหาความร่วมมือในการให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกกับผู้รักษานักวิชาชีพ ผู้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

5.การฝึกหรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้พิการแต่ละบุคคลหรือครอบครัวของผู้พิการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้พิการรวม

ไปถึงผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 

ท้ังผู้ท่ีให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการนายจ้างหรือหรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งท า

หน้าท่ีให้การบริการ การจ้างงานหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ของผู้พิการแต่ละบุคคล 

ด้านระบบการบริการ 

 Suprachit Kabcome. การพัฒนาการให้บริการ (Nanosoft Marketing Series).การให้ความ

ช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการท่ีดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความ

ประทับใจ และช่ืนชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหน่ึงอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา  เบื้องหลังความส าเร็จ

เกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งาน

บริการวิชาการ เป็นต้น ดังน้ัน ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้า

เป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วยการให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อ

ประโยชน์ของผู้อื่นการบริการท่ีดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และช่ืนชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดี

สิ่งหน่ึงอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา  เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็น
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เครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังน้ัน ถ้า

บริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ของ

องค์กรก็จะดีไปด้วย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. 2555) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

คือผู้ใช้บริการอาคารสถานท่ีวิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นักศึกษาคณะ 

บริหารธุรกิจ คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการซกัถามและตอบแบบสอบถาม นักศึกษาในคณะวิชาต่าง ๆ 

ของ วิทยาลัยของสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 คน โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปกลุ่ม

ตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970:108) 

 ปัญจพงศ์  นาคะบุตร (2553) ศึกษาเรื่อง การส ารวจพื้นท่ีอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิยาลัยศิลปกร วังท่าพระ หลังการปรับปรุงอาคารใหม่ การศึกษามาตรฐานการออกแบบห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการต่อการใช้งานต่อคนรวมถึงขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ ในขนาดต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้มาเปรียบเทียบหาค่ามาตรฐานท่ีใช้เป็นเกณฑ์

ในการเปรียบเทียบมาตรฐานการใช้พื้นท่ีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า

พระ 

 สมพงษ์  ตันอ านวย (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานท่ีส าหรับการเรียน

การสอนตามการรับรู้ของ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 

1. สภาพการใช้อาคาร สถานท่ี  นักเรียน นักศึกษาให้คะแนนสภาพการใช้อาคาร สถานท่ีใน

ภาพรวมอยู่ในระดับไม่สมบูรณ์ แต่พอใช้การได้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ห้องเรียนสภาพการ

ใช้งานสมบูรณ์ใช้การได้ นอกน้ัน อยู่ในสภาพใช้งานไม่สมบูรณ์แต่พอใช้การได้ โดยเรียงล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยคะแนนจากมากไปหาน้อย คือห้อง ประชุมห้องสัมมนา อาคารเรียน ส านักงานใหญ่บริการ

นักเรียน นักศึกษา เช่น ส านักเบียน-วัดผล ห้องงาน การเงิน ห้องสมุด ผังบวิเวรสถานศึกษา สภาพ

พื้นท่ีบริเวณสถานศึกษา อาคารอเนกประสงค์ หอ้งบริการ คอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม

หรือบริเวณส าหรับการท ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ห้องแนะแนว ห้องสุขา ห้องปฏิบัติการ/โรง

ฝึกงาน สถานท่ีเล่นกีฬา สวนหย่อมสถานพักผ่อน โรงอาหาร และท่ีจอดรถ ตามล าดับ 

2. ความพึงพอใจในการใช้อาคาร สถานท่ี  ความพึงพอใจในการใชอ้าคาร สถานท่ีของนกัเรียน 

นกัศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย

คะแนนจากมากไปหาน้อย สรุปผลได้ดังน้ี  ห้องประชุม/ห้องสัมมนา มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อ
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การใช้ห้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการ รักษาความสะอาดและการบ ารุงรักษาห้องประชุม 

นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแสงสว่าง เพียงพอและระบายอากาศท่ีดี ห้อง

ประชุมและห้องสัมมนามีความสะอาดเป็นระเบียบห้องประชุมและห้องสัมมนามีจ านวนเพียงพอต่อการ

ใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานความ

พร้อมของห้องประชุมและห้องสัมมนามีความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามล าดับ 

 วรารัตน์ ผลทวี(2556) ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบและบริหารจัดการ พื้นท่ีใช้งานภายในอาคาร

ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ าไท ให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในประเด็นสุดท้าย และกล่าวถึงข้อจ ากัดท่ีพบ

จากการศึกษาในงานวิจัย  

1) ด้านความความสามารถในการเข้าถึงและความเพียงพอของท่ีจอดรถ อาคารหลังน้ีต้ังอยู่ 

บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยและติดกับถนนสายหลักท าให้มีความสะดวกในการเข้าถึงท้ังโดยรถ 

ส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ แต่มีปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถไม่เพียงพอกับการใช้งาน   

2) ด้านความสะดวกในการเข้าถึงอาคาร อาคารหลังน้ีสามารถเข้าถึงได้จากหลายทิศทาง ดังน้ี 

ทางด้านหน้าของอาคาร ทางด้านข้างท่ีติดกับลานจอดรถ และทางด้านหลังท่ีติดกับโรงอาหาร ซึ่ง มี

จ านวนเพียงพอกับการใช้งาน    

3) ด้านประสิทธิภาพอาคาร ประกอบด้วย    

3.1) ความเหมาะสมของต าแหน่งท่ีต้ัง อาคารหลังน้ีต้ังอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และเข้าถึงได้ 

สะดวกส าหรับบุคคลภายนอก แต่ไม่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากตัวอาคารต้ังอยู่ในต าแหน่ง ท่ีห่างไกลจากอาคารอื่น และอยู่นอกแนวเส้นทาง สัญจรหลัก

ภายในมหาวิทยาลัย   

3.2) ความเพียงพอของช่องทางเข้า – ออกอาคาร อาคารหลังน้ีมีช่องทางเข้าออก ท้ังหมด 4  

ช่องทาง คือด้านหน้าอาคาร ด้านข้างท่ีติดกับลานจอดรถ ด้านข้างท่ีติดกับร้านอาหาร และ ด้านหลัง

ของอาคาร ซึ่งทั้งน้ี 4 ช่องทางถือว่าเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการเข้าใช้งาน 

3.3) ความเหมาะสมของการจัดพื้นท่ีใช้งานโดยรวมของอาคาร อาคารหลังน้ีมีการ จัดพื้นท่ีใช้

งานโดยรวมเหมาะสม การจัดพื้นท่ีมีการค านึงถึงกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งานวคือ มีการจัดพื้นท่ีท่ี

ต้องการความสะดวกในการเข้าถึงมากอย่างเช่น ร้านอาหารและห้องครัวไว้ บริเวณช้ันหน่ึง และจัด

พื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีต้องการความสะดวกน้อยกว่าไว้บริเวณช้ันสองของอาคาร   

3.4) ความเพียงพอของพื้นท่ีใช้งานและสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาวะปกติของการ ใช้งาน 

ขนาดพื้นท่ีและสิ่งออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความเพียงพอกับการใช้งาน แต่ในบางช่วงท่ีมี การเข้า

ใช้งานพื้นท่ีมากกว่าปกติ เช่นช่วงท่ีมีการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่ หรือช่วงท่ีมีการสอบของ นักศึกษา 
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พื้นท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในส่วนรับสมัครและบริการข้อมูล และส่วนพักผ่อน ส าหรับ

นักศึกษาจะมีไม่เพียงพอกับการใช้งาน   

3.5) ความเหมาะสมของระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานในแต่ละช้ัน ระดับความสูง จากพื้น

ถึงเพดานของพื้นท่ีใช้งานท้ัง 2 ช้ันของอาคารหลังน้ีอยู่ในระดับสูงกว่า 3 เมตร ซึ่งเพียงพอกับ การใช้

งาน และไม่ท าให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความรู้สึกอึดอัด    

3.6) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร อาคารหลังน้ีมีสภาพแวดล้อมภายในท่ีเหมาะสม คือ มีแสง

สว่างท่ีเหมาะสม มีการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิและความช้ืนอยู่ ระดับท่ี

พอเหมาะ และมีสภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี                                                                                                                                                                                                                                                                                             

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากเอกสารท่ี

มีอยู่แล้ว พร้อมท้ังได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ

ท่ีศึกษา และ สถานท่ีพักอาศัย 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มี 5 ด้าน ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale ) 5 ระดับ และน าเสนอแบบสอบถามเสนอ

แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบตรงเชิงเน้ือหาและมาท าการแก้ไขปรับปรุงแก้ไข จากน้ันน า

แบบสอบถามไปแจกกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 30 ชุดเพื่อทดลองใช้แบบาอบถาม และ

น าไปใช้จริงกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ หลังจากรวบรวม

ข้อมูลแล้ว น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ค านวณผล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป spss เพื่อ

หาค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สรุปผลการวิจัย  

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการ

อาคาร Student center ของมหาวิทยาลัยรังสิต  

 ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด

ทุกด้าน โดยด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อในการบริการ ด้าน

ระยะเวลาการบริการ ด้านความสะดวกสบายในการบริการ  ด้านระบบการบริการ  และด้านคุณภาพ

การให้บริการ ตามล าดับ    
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 1 ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ สถานท่ีให้บริการมีท่ีน่ังเพียงพอ  สถานท่ี

ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ    สถานท่ีมีบริการมีบรรยากาศท่ีดีเหมาะสมกับการติว

หนังสือ  การจัดโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับน่ังรับประทานเหมาะสมกับพื้นท่ี ไม่แออัด  ตามล าดับิส่วนข้อท่ีมี

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คือ  สถานท่ีให้บริการมีความสะดวกเข้าถึงง่าย  สถานท่ีจอดรถเพียงพอ  

ความเพียงพ ของจ านวนโต๊ะเก้าอี้ส าหรับน่ังรับประทาน  ตามล าดับ      

 2 ด้านระยะเวลาการบริการ   โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อ

ท่ีมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การให้บริการมีความสะดวกสบาย  ระยะเวลาท่ีรอ

คอยมีความเหมาะสม  มีเวลาเปิด-ปิดท่ีชัดเจน  ตามล าดับส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

คือ  การให้บริการเป็นตามล าดับข้ันตอน  การให้บริการมีความรวดเร็ว  มีการให้บริการอย่างต่อเน่ือง  

ตามล าดับ 

3 ด้านความสะดวกสบายในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ระบบอินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็วเหมาะกับ

การใช้งาน  มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น E-mail Facebook  มีอุปกรณ์/เครื่องมือ

ครบแก่การบริการ  แบบฟอร์มค าร้องขอใช้บริการต่าง ๆ มีความชัดเจน  มีระบบสารสนเทศแจ้งข้อมูล 

กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ    ตามล าดับ 

 4 ด้านระบบการบริการ   โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อท่ีมี

ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การสื่อสารในการบริการมีความสะดวกรวดเร็ว  การ

บริการมีระบบไม่ซับซ้อน   ความกระตือรือร้นในการบริการของเจ้าหน้าท่ี  มีการให้บริการก่อน-หลัง 

ตามล าดับ  ตามล าดับ  ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คือ ข้ันตอนบริการไม่ยุ่งยากแก่

นักศึกษา  ตามล าดับ 

 5 ด้านคุณภาพการให้บริการ   โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ข้อท่ีมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  คุณค่าของทางการใช้บริการแก่ผู้รับบริการ  

ความรวดเร็วในการบริการ   เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานท่ีให้บริการอย่างถูกต้องไม่ซับซ้อน  มีข้ันตอน

แสดงการให้บริการ ได้รับบริการท่ีตรงตามต้องการ  ความเป็นมาตรฐานของอาหารและเครืองด่ืม  

ได้รับบริการท่ีคุ้มค่าในเวลาท่ีเหมาะสม  ตามล าดับ  ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคาร Student center ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตุประสงค์ได้ดังน้ี 

1.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคาร Student center ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1.1 ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ของความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่นะดับมากท่ีสุด  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  ไพรพนา ศรีเสน  (2544)   กล่าวว่า 

การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือองค์กร 

เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึง

พอใจจากผลของการกระท าน้ัน  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไม่สามารถจับต้องได้   ไม่สามารถ

ครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆทั้งยังเกิดจาก

ความเอื้ออาทร  มีน้ าใจ ไมตรี เป่ียมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้

ความเป็นธรรมและความเสมอภาค      

1.2 ด้านระยะเวลาการบริการ ของความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

รังสิต อยู่นะดับมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ   สุเทพ พาณิชพันธุ  (2541) ได้สรุปว่า 

สิ่งจูงใจท่ีใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประการ คือสิ่งจูงใจท่ีเป็นวัตถุ 

(material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมในการประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหน่ึงอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย ผลประโยชน์ทางอุดมคติ 

(ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆท่ีสนองความต้องการของบุคคล ผลประโยชน์ทางสังคม 

(association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิด

ความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือ

ความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม 

 1.3 ด้านความสะดวกในการบริการ ของความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต 

อยู่นะดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีรพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์ (2539) ให้ความหมายของ

บริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ท่ีบุคคลหน่ึงท าให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมี

เป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอันน้ัน 

1.4 ด้านระบบการบริการ ของความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต อยู่นะ

ดับมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของขณะท่ี Parasuraman และคณะ (1991) รายงานว่าท่ัวไป
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การวัดคุณภาพของการให้บริการสามารถวัดได้โดยวัดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการบริการท่ีลูกค้ารับรู้

และการบริการที่ลูกค้าคาดหวังบนพื้นฐานของ 5 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจัย ดังน้ี 

1. ความเช่ือถือได้ (reliability)  คือ ความสามารถท่ีจะให้บริการตามค ามั่นด้วยความถูกต้อง 

2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือและบริการ

อย่างรวดเร็ว 

3.ความแน่นอน (assurance) คือ การให้ความรู้ความสุภาพของพนักงานและความสามารถ

ในการส่งมอบความไว้วางใจและความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า 

4. ความเข้าใจลูกค้า (empathy) คือ การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างท่ัวถึงเฉพาะราย 

5.ลักษณะท่ีสัมผัสได้ (tangible) คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร 

1.5 ด้านคุณภาพการให้บริการ ของความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต อยู่

ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ   Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าท่ี

หน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซึ่งเป็นสิ่ง

ท่ีไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจ

เกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ี

สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการท่ีส าคัญได้ 4 

ประการ ดังน้ี 

1.) ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังน้ันกิจการต้องหา

หลักประกันท่ีแสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ 

1.1  สถานท่ี (place) ต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่น และความสะดวกให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการ 

1.2  บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให้ลูกค้า

เกิดความประทับใจและเกิดความเช่ือมั่นว่าบริการจะดีด้วย 

1.3  เครื่องมือ (equipment) อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต้องมีประสิทธิภาพ 

ให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 

1.4  วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่าง 

จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 

1.5  สัญลักษณ์ (symbols) ช่ือ หรือ เครื่องหมายตราสินค้าท่ีใช้ในการบริการเพื่อให้ผู้บริโภค

เรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหมายได้ 

1.6  ราคา (price) การก าหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการท่ีชัดเจนและง่ายต่อ

การจ าแนกระดับบริการท่ีแตกต่าง ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ ( inseparability) การให้บริการ
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เป็นท้ังการผลิต และการบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้

คนอื่นให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ท าให้การขายบริการอยู่ในวงจ ากัด

ในเรื่องของเวลาไม่แน่นอน (variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับผู้ขายบริการจะ

เป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ท่ีไหน อย่างไรไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perishability) บริการไม่สามารถเก็บ

ไว้ได้เหมือนสินค้าอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคาร Student center 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลวิจัย ดังน้ี 

 จากผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคาร Student center 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 

 1.ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด     

 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ อาคาร Student center ควรมีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอโดย ท าสถานท่ีจอด

รถเพิ่ม เพราะ อาคารมีสถานท่ีจอดรถแค่ช้ันเดียว เช่นอาจจะต้องท าอาคารจอดรถข้าง ๆ  อาคาร 

Student center , อาคาร Student center อีกอย่างโต๊ะเก้าอี้ ภายในอาคาร มีความไม่พอส าหรับ

นักศึกษาเพียงเพราะ อาคาร Student center เป็นอาคารร้านอาหาร และ ศูนย์อาหารต่าง ๆ เช่น

อาคาร Student center อาจจะต้องซื้อโต๊ะ เก้าอี้ มาเพิ่ม,อาคาร Student center ช่างพักเท่ียงจึงไม่

มีความสะดวกในการเข้าถึงง่ายแก่การใช้บริการของอาคาร , ช่วงพักเท่ียงนักศึกษาจะเยอะกว่าเวลา

ปกติความสะอาดและเป็นระเบียบจึงไม่ค่อยมีความเหมาะสมเท่าไหร่ เช่น อาคาร Student center จึง

จัดเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเพิ่มเติมเพื่อดูแลความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ให้มีระเบียบเรียบร้อย 

 2.ด้านระยะเวลาการบริการ    พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด     

 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ อาคาร Student center ควรให้บริการเป็นตามข้ันตอนเพื่อการมีความ

สะดวกสบาย และมีการบริการอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  เช่น อาคาร Student center ต้องมีบัตรคิว 

แก่นักศึกษาท่ีมาใช้บริการก่อน เพื่อท่ีจะได้ให้ความสะดวกรวดเร็วแก่การบริการ , อาคาร Student 

center ควรเปิดให้บริการอย่างต่อเน่ือง ส าหรับนักศึกษาบางท่านเรียนภาคดึก ไม่รู้จะไปรับประทาน

อาหารท่ีไหน หรือ นักศึกษาบางท่านอยู่ หอพัก RSU อ่านจะต้องการมาอ่านหนังสือท่ีอาคาร Student 

center โดยอาคาร Student center คืนปิดใช้อาคารสักเท่ียงคืน เป็นการช่วยให้นักศึกษามีท่ีความ

ประสงค์จะต้องการหาบรรยากาศอ่านหนังสือ และนัดพบเพื่อน ตามร้านต่าง ๆ การท าดังน้ีเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจให้นักศึกษากลับมาใช้บริการอีกครั้ง 



14 
 

3.ด้านความสะดวกสบายในการบริการ พบว่า โดยภาพรวมความงพึงพอใจของนักศึกษาปริญญา

ตรีมหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ อาคาร Student center ควรมีระบบสารสนเทศแจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น 

ส าหรับนักศึกษาท่ีมาใช้บริการอาคาร Student center จะได้ทราบถึงอาคาร Student center มีการ

แจ้งข้อมูลล่วงหน้านะ ฉะน้ันนักศึกษาจะได้ทราบถึงข่าวสารต่าง ๆ ,อาคาร Student center ควรมี

แบบฟอร์มค าร้องขอใช้บริการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาบางคณะ หรือ บางสาขา จัด

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนักศึกษาประสงค์จะใช้พื้นท่ีอาคาร Student center, อาคาร Student center 

ควรมีอุปกรณ์ / เครื่องมือ แก่การบริการให้นักศึกษามาใช้งาน  เช่น อาคาร Student center อาจจะมี

อุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมรับน้อง กิจกรรมส าหรับประชุมสาขา กิจกรรมการท่องเท่ียวส าหรับ

สาขา โดยมีรถ บาส รถตู้ ให้บริการ   

4.ด้านระบบการบริการ พบว่า โดยภาพรวมความงพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

รังสิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ  อาคาร Student center ต้องมีข้ันตอนบริการให้นักศึกษาไม่มีความยุ่งยาก เช่น  

อาคาร Student center ควรจัดข้ันตอนการรับบริการให้เข้าใจแก่นักศึกษา, อาคาร Student center 

ควรบริการแก่นักศึกษาท่ีมาก่อน-หลัง ตามล าดับการเข้ามาใช้บริการและควรมีการกระตือรือร้น เช่น 

ควรมีป้ายการแจ้ง ข้ันตอนรายละเอียดให้แก่นักศึกษาท่ีมาใช้บริการอย่างชัดเจน  มีการแจ้งบัตรคิว

ส าหรับนักศึกษาท่ีมาใช้บริการก่อนหลังเพื่อความถูกต้องและตามกฎระเบียบ ไม่เอาเปรียบส าหรับคน

ท่ีมาก่อน, อาคาร Student center มีระบบการบริการที่ชัดเจน และมีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ีอยู่ให้

ความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีต้องให้ความส าคัญกับนักศึกษาจะได้มีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด  

5.ด้านคุณภาพการให้บริการ  พบว่า โดยภาพรวมความงพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ การบริการในทุก ๆ ด้านของอาคาร Student center ควรให้นักศึกษาได้รับ

บริการท่ีคุ้มค่าเหมาะสม อาหารและเครื่องด่ืมต่าง ๆ มีมาตรฐาน เช่น เครื่องด่ืมและอาหาร ควรมีฉลาก

ฮาลาลท่ีชัดเจน ส าหรับนักศึกษาท่ีเป็นอิสลาม , อาคาร Student center ควรต้ังราคาไม่ เกินท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ในกรณีเป็นอาหารจานพิเศษติดป้ายราคาทุกครั้ง ราคาอาหารเหมาะสมกับ

ปริญญาอาหารและควรก าหนดราคาขายในราคายุติธรรม  อาจจะมีแจกคูปองลดค่าอาหาร  และมีการ

จัดท าการติดป้ายตามข้ันตอนแสดงการให้บริการอย่างละเอียดครบถ้วน   เพื่อความสะดวกแก่การใช้

บริการ มีระเบียบ  
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4.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการอาคารในมหาวิทยาลัย   เพื่อจะได้

น ามาปรับปรุง แก้ไขให้อาคารของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอาคารท่ีมีได้มาตรฐานและเพื่อสุขอนามัยท่ีดี

ของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการ 
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