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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาในประเด็นการ
สรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยการบริการท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุด อันนําไปสูการบริหารการตลาด
ของธุรกิจบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการทาง
การศึกษาท่ีไดรับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการทาง
การศึกษาท่ีไดรับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
ของบัณฑิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  และ
เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ
การบริการของธุรกิจทางการศึกษาท่ีไดรับจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี     

 งานวิจัยคร้ังนี้ไดใชกรอบแนวคิดของ J.J. 
Cronin, Jr. และ S.A. Taylor ท่ีรวมกันสรางตัว
แบบและทําการวิจัยการประเมินคุณภาพบริการ
ท่ีวาดวยการปฏิบัติงาน (SERVPERF) ดวยการ
วิจัยเชิงสํารวจโดยพิจารณาจากปจจัยสนับสนุน
ดานการสงมอบบริการทางการศึกษาสามดาน 
(การใหบริการวาดวยการปฏิบัติงาน) คือ ดานการ
เรียนการสอน  ดานสนับสนุนการเรียนการสอน
(ประกอบดวยงานทุนการศึกษา   งานทะเบียน
และวัดผลและงานหองสมุด)  และดานภาพลักษณ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยทําการรวบรวม
ขอมูลความพึงพอใจตอคุณภาพบริการจากลูกคา 
(บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ

บทความวิจัย
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บทนํา 
 ในปจจุบันการศึกษาเปนธุรกิจบริการที่มี
การแขง ขันอย าง รุนแรง  โดยเฉพาะในการ
อุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงในป พ.ศ. 2543 มีวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยรวม 51 
แหง (Yamchuti, 2000)  และยิ่งเปนยุคซ่ึง
ประชาชนใหความสนใจและใหความสําคัญกับ
การศึกษาเพิ่มมากข้ึน ผนวกกับภาครัฐใหการ
สนับสนุนด านการศึกษาของประชาชนทุก
รูปแบบ รวมถึงการใหเงินทุนชวยเหลือสนับสนุน

ดานการศึกษา จึงทําใหตลาดบริการของธุรกิจนี้มี
ผูประกอบการดานการศึกษาตองการเขามา
แขงขันแยงสวนครองตลาดมากยิ่งข้ึน 

การแขงขันทางธุรกิจจําเปนจะตองสง
มอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามท่ีไดโฆษณาออกสู
มวลชน  ความพึงพอใจของลูกค าจะเปนผล
สะทอนกลับใหผูประกอบการทราบวา ผลิตภัณฑ
ของตนดีหรือไมในสายตาของผูบริโภค (ลูกคา
กลุมเปาหมายของตน) ธุรกิจบริการทางการศึกษา
ก็ เ ชน เดี ย วกัน  การทราบว า คุณภาพสินค า 
(หลักสูตรและปจจัยสนับสนุนทางการศึกษาอ่ืนๆ) 
ของตนท่ีใหบริการอยู เปนท่ีพอใจของลูกคา
หรือไม นอกจากจะชวยพัฒนาและปรับปรุงสินคา 
(หลักสูตร) ของตนเองอยูเปนนิจแลว ยังชวยใหนํา
ขอมูลมาพัฒนาจุดแข็งใหดียิ่ ง ข้ึนและแกไข
จุดออนหรือขอบกพรองใหลดลง เพ่ือปรับปรุงให
ผลิตภัณฑ (บริการ) ของตนเองดีและมีคุณภาพ
มากยิ่ง ข้ึน  เปนท่ีพอใจของลูกคา  (นักศึกษา) 
ตอไป 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงเนนท่ีการศึกษาเชิงธุรกิจ
บริการ ในประเด็นการสรางความพึงพอใจแก
ลูกคา  (นักศึกษา) ดวยการสงมอบบริการท่ีมี
คุณภาพ โดยทําการรวบรวมขอมูลความพึงพอใจ
ตอ คุณภาพบริการ ท่ีได รับจากบัณฑิต ท่ีจบ
การศึกษาจากคณะตางๆ ของวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีธนบุรี นําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาจุดแข็ง 
และปรับปรุงแกไขจุดออนของวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีธนบุรีใหดียิ่งข้ึน อันนําไปสูการสง
มอบบริการท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดใหกับนักศึกษา เม่ือ
นักศึกษาไดรับการบริการที่ประทับใจ จะกลับมา
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อุปกรณและวิธีทดลอง 
   

  

 ความพึงพอใจ ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง 
ความพึงพอใจในบริการที่ บัณฑิตได รับจาก
วิทยาลัยฯ ดวยการเปรียบเทียบระหวางบริการท่ี
ตนรับรูกับการคาดหวัง ท่ีตนมีตอบริการนั้น 
ดังนั้นถาบริการท่ีบัณฑิตไดรับอยูในระดับสูงกวา
ความคาดหวังท่ีมีอยู ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ
ท่ีดีแกบัณฑิต 

คุณภาพบริการ ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง 
ความพึงพอใจในคุณภาพของบริการในธุรกิจ
การศึกษาของ วิทยาลัยฯ ท่ีบัณฑิตของวิทยาลัยฯ 
รับรู (Perceived Quality of Service) จะเปนผลมา
จากกระบวนการประเมินของบัณฑิต  จาก
กระบวนการสงมอบบริการที่ไดรับ (Process of 
Service delivery) นั่นคือการดําเนินการของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีในดานการเรียนการ
สอน  การสนับสนุนการ เ รียนการสอนและ
ภาพลักษณของวิทยาลัยฯ และประเมินจากผลท่ี
ได รับ  (Outputs) หรือผลการปฏิบัติงานของผู
ใหบริการ (Performance) 

 ธุรกิจการศึกษา ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง 
การประกอบกิจการท่ีใหบริการทางดานการเรียน
การสอนท่ีมีรายไดเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ
และสามารถพัฒนาการแขงขันไดในอนาคต 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือ
ศึกษาและศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการของธุรกิจทางการศึกษาท่ีไดรับ
ของบัณฑิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี โดย
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เปนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
ตั้งแตปการศึกษา 2542 - 2547 ของวิทยาลัย

บัณฑิต ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแตปการศึกษา 
2542- 2547 จากคณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
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1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
โดยหาความถ่ี และรอยละ 

2. วิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ตอคุณภาพบริการธุรกิจทางการศึกษาท่ีไดรับจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี โดยหาคาเฉล่ีย และคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการธุรกิจการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
โดยจําแนกตามปการศึกษาท่ีสําเร็จแลวทดสอบ
สมมติฐานโดยหาคาความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ F-
test) หากพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัย สํา คัญทางสถิติ  จะใชการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียรายคูตามวิ ธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’) 

4. วิเคราะหคําตอบจากคําถามปลายเปดของ
แบบสอบถามโดยการใชสรุปขอมูลดวยการหา
ความถ่ีและบรรยายสรุปผล 
 เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ 
โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาวามีความพึง
พอใจตอคุณภาพบริการที่ได รับจากวิทยาลัย

เทคโนโลยีธนบุรีในระดับใด ตั้งแตระดับดีท่ีสุด ดี 
ปานกลาง พอใช และตองปรับปรุง  ในการแปล
ความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
ในแบบสอบถาม หลังจากการประเมินผลลัพธท่ี
ไดจากการตอบแบบสอบถาม มีหลักเกณฑแปล
ความชวงคะแนนเฉล่ียดังนี้ 
 1.00 – 1.80  ความพึงพอใจอยูในระดับท่ี
ตองปรับปรุง 
 1.81 – 2.60  ความพึ งพอใจอยู ในระดับ
พอใช 
 2.61 – 3.40  ความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง 
 3.41 – 4.20  ความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 4.21 – 5.00  ความพึงพอใจอยูในระดับดี
ท่ีสุด 
 

ผลของการวิเคราะหขอมูล 
1. ความพึงพอใจของบัณฑิตตอคุณภาพ
บริการทางการศึกษาที่ไดรับจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีธนบุรี 
 1.1 ดานการเรียนการสอน 
  1.1.1 จําแนกตามปการศึกษา ในภาพรวม 
บัณฑิ ต ผู ตอบแบบสอบถาม จํ า แนกตามป
การศึกษาท้ัง 3 กลุมปการศึกษา (ตารางท่ี 1) พึง
พอใจตอคุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯใน
ดานการเรียนการสอนอยูในระดับดี และเม่ือแยก
ตามกลุมปการศึกษา 2542-2545, 2546 และ 2547 
ก็อยูในระดับดี  

 



 

ตารางท่ี 1. คาเฉล่ียความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี จําแนกตามกลุม
ปการศึกษา 

 
 

ปการศึกษา 
 2542 – 45 2546 2547 คาเฉล่ียรวม ระดับ 
ดานการเรียนการสอน (ภาพรวม) 3.46 3.57 3.57 3.55 ดี 

ดานสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาพรวม) 3.27 3.32 3.38 3.35 ปานกลาง 

งานทุนการศึกษา 3.35 3.44 3.46 3.44 ดี 
งานทะเบียนและวัดผล 3.35 3.40 3.44 3.42 ดี 

งานหองสมุด 3.04 3.09 3.20 3.16 ปานกลาง 

ดานภาพลักษณวิทยาลัย(ภาพรวม) 3.10 3.16 3.23 3.19 ปานกลาง 

    

  1.1.2 จําแนกเปนคณะวิชา ตอคุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ ดานการ
เรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับดี และถา
แยกตามกลุมปการศึกษา 2542-45, 2546 และ 
2547 ทุกกลุมอยูในระดับดี 

            1.1.2.1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ท้ัง 3 
กลุมปการศึกษา (ตารางท่ี 2) แสดงความพึงพอใจ 

 

ตารางที่ 2. คาเฉล่ียความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี จําแนกตามคณะ
บริหารธุรกิจและกลุมปการศึกษา 

 
 

ปการศึกษา 
 2542 – 45 2546 2547 คาเฉล่ียรวม ระดับ 
ดานการเรียนการสอน (ภาพรวม) 3.55 3.61 3.68 3.64 ดี 

ดานสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาพรวม) 3.33 3.56 3.51 3.43 ดี 

งานทุนการศึกษา 3.39 3.45 3.59 3.51 ดี 
งานทะเบียนและวัดผล 3.42 3.44 3.56 3.50 ดี 

งานหองสมุด 3.14 3.13 3.35 3.24 ปานกลาง 

ดานภาพลักษณวิทยาลัย(ภาพรวม) 3.15 3.15 3.30 3.23 ปานกลาง 
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                            1.1.2.2    1.1.2.3 บัณฑิตผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีเพียงปการศึกษา 2547 เทานั้น 
(ตารางท่ี  4) เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดจัดต้ังข้ึนในปการศึกษา 2544 และ
ความพึงพอใจของบัณฑิตในคณะน้ีท่ีมีตอคุณภาพ
บริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ดาน
การเรียนการสอน อยูในระดับดี  

ผูตอบแบบสอบถามที่
สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร ท้ัง 3 
กลุมปการศึกษา (ตารางท่ี 3) แสดงความพึงพอใจ
ตอคุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ ดานการ
เรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
แยกตามกลุมปการศึกษาจะมีคาเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สําหรับบัณฑิตฯ ท่ีสําเร็จในป
การศึกษา 2542-45, 2546 และ 2547 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 3.  คาเฉล่ียความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี จําแนกตามคณะ
วิศวกรรมศาสตรและกลุมปการศึกษา 

 

ปการศึกษา 
 2542 – 45 2546 2547 คาเฉล่ียรวม ระดับ 
ดานการเรียนการสอน (ภาพรวม) 3.14 3.33 3.30 3.29 ปานกลาง 

ดานสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาพรวม) 3.03 3.14 3.14 3.12 ปานกลาง 

งานทุนการศึกษา 3.22 3.37 3.25 3.27 ปานกลาง 
งานทะเบียนและวัดผล 3.12 3.17 3.21 3.19 ปานกลาง 

งานหองสมุด 2.71 2.87 2.91 2.87 ปานกลาง 

ดานภาพลักษณวิทยาลัย(ภาพรวม) 2.94 3.18 3.06 3.07 ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.  คาเฉล่ียความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี จําแนกตามคณะ     
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและปการศึกษา 

ปการศึกษา 
 2542 – 45 2546 2547 คาเฉล่ียรวม ระดับ 
ดานการเรียนการสอน (ภาพรวม) - - 3.51 3.51 ดี 

ดานสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาพรวม) - - 3.19 3.19 ปานกลาง 

งานทุนการศึกษา - - 3.23 3.23 ปานกลาง 
งานทะเบียนและวัดผล - - 3.25 3.25 ปานกลาง 

งานหองสมุด - - 3.04 3.04 ปานกลาง 

ดานภาพลักษณวิทยาลัย(ภาพรวม) - - 3.18 3.18 ปานกลาง 
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             1.2 ดานสนับสนุนการเรียนการสอน  
                   1.2.1 จําแนกตามปการศึกษา ใน
ภาพรวม บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท้ัง 3 กลุมป
การศึกษา (ตารางท่ี 1) แสดงความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการท่ีได รับจากวิทยาลัยฯในดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับปาน
กลาง ซ่ึงงานทุนการศึกษา และงานทะเบียนและ
วัดผล  อยู ในระดับดี  ท้ั งสองงาน  สวนงาน
หองสมุดอยูในระดับปานกลาง และสามารถแสดง
ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการแยกตามงานยอย
ท้ัง 3 งาน  
 - งานทุนการศึกษา คาเฉล่ียรวมท้ังสามกลุมป
การศึกษางานนี้ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ
บริการที่ไดรับอยูในระดับดี สําหรับบัณฑิตผูตอบ
แบบสอบถามท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2542-2545 แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ
ท่ีไดรับอยูในระดับปานกลาง สวนบัณฑิตผูตอบ
แบบสอบถามท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2546 และ 2547 แสดงความพึงพอใจตอคุรภาพ
บริการท่ีไดรับอยูระดับดี  
        -  งานทะเบียนและวัดผล ระดับความพึง
พอใจตอคุณภาพบริการท่ีไดรับของท้ังสามกลุม ป
การศึกษาอยูในระดับดี แตถาแยกตามบัณฑิต
ผูตอบแบบสอบถามท่ีสําเร็จการศึกษา จะมีระดับ

ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ีไดรับอยูใน
ระดับปานกลางสําหรับกลุมปการศึกษา 2542-
2545 และระดับดีสําหรับสองกลุมปการศึกษา 
2546 และ 2547 
        -  งานหองสมุด ระดับความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการที่ ได รับของ ท้ั งสามกลุ ม  ป
การศึกษาอยูในระดับปานกลาง และถาแยกตาม
บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2542-2545, 2546 และ 2547 ระดับ
ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการที่ไดรับในงานนี้
อยูในระดับปานกลางท้ังสามปการศึกษา 
             1.2.2 จําแนกเปนคณะวิชา 

  1.2.1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี
สําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ท้ังสามกลุม
ปการศึกษา (ตารางท่ี 2) แสดงความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน ในภาพรวมท้ังสาม
งาน อยูในระดับดี โดยกลุมปการศึกษา 2542-
2545 มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สวน
กลุมปการศึกษา 2546 และ 2547 มีความพึงพอใจ
อยูในระดับดี 

 

    ดานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจ 
ปการศึกษา งานทุนการศึกษา คาเฉล่ีย งานทะเบียนฯ คาเฉล่ีย งานหองสมุด คาเฉล่ีย 

2542-45 ปานกลาง 3.39 ดี 3.42 ปานกลาง 3.14 
2546 ดี 3.45 ดี 3.44 ปานกลาง 3.13 
2547 ดี 3.59 ดี 3.56 ปานกลาง 3.35 
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บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ีสํา เ ร็จ
การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจในปการศึกษา
2542-2545 แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ
ท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดานนี้โดยแยกความพึง
พอ ใ จต อ คุณภ าพบ ริ ก า รที่ ไ ด รั บ จ า ก ง าน
ทุนการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงาน
หองสมุด อยูในระดับปานกลาง ระดับดี และ
ระดับปานกลาง ตามลําดับ 

บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี สํา เ ร็จ
การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจในปการศึกษา
2546 แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ี
ไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดานนี้โดยแยกความพึง
พอ ใ จต อ คุณภ าพบ ริ ก า รที่ ไ ด รั บ จ า ก ง าน
ทุนการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงาน
หองสมุด อยูในระดับดีสําหรับสองงานแรก สวน
งานหองสมุดอยูในระดับปานกลาง  

บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี สํา เ ร็จ
การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจในปการศึกษา 
2547 แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ี

ไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดานนี้โดยแยกความพึง
พอ ใ จต อ คุณภ าพบ ริ ก า รที่ ไ ด รั บ จ า ก ง าน
ทุนการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล อยูในระดับ
ดีท้ังสองงาน ตามลําดับ สวนงานหองสมุดอยูใน
ระดับปานกลาง  

1.2.2 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี
สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร ท้ังสาม
กลุมปการศึกษา  (ตารางท่ี 3) ไดแสดงความพึง
พอใจตอคุณภาพบริการที่ไดรับจากวิทยาลัยฯ ใน
ดานสนับสนุนการเรียนการสอนโดยภาพรวมท้ัง
สามงาน อยูในระดับปานกลาง 

 

 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ีสํา เ ร็จ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรในปการศึกษา
2542-2545 แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ
ท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดานนี้โดยแยกความพึง
พอ ใ จต อ คุณภ าพบ ริ ก า รที่ ไ ด รั บ จ า ก ง าน
ทุนการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงาน
หองสมุด อยูในระดับปานกลางท้ังสามงาน  

 
ดานสนับสนนุการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร 

งานทุนการศึกษา คาเฉล่ีย งานทะเบียนฯ คาเฉล่ีย งานหองสมุด ปการศึกษา คาเฉล่ีย 
2542-45 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 2.71 

2546 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 2.87 
2547 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 2.91 
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บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี สํา เ ร็จ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรในปการศึกษา 
2546 แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ี
ไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดานนี้โดยแยกความพึง
พอ ใ จต อ คุณภ าพบ ริ ก า รที่ ไ ด รั บ จ า ก ง าน
ทุนการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงาน
หองสมุด อยูในระดับปานกลางท้ังสามงาน  

บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี สํา เ ร็จ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรในปการศึกษา 
2547 แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท่ี
ไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดานนี้โดยแยกความพึง
พอ ใ จต อ คุณภ าพบ ริ ก า รที่ ไ ด รั บ จ า ก ง าน
ทุนการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงาน
หองสมุด อยูในระดับปานกลางท้ังสามงาน  

1.2.3 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี
สํา เ ร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีเพียงปการศึกษาเดียว คือ ป 2547 
(ตารางท่ี  4) แสดงความพึงพอใจตอคุณภาพ
บริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดานสนับสนุน
การเรียนการสอน ในภาพรวมท้ังสามงาน อยูใน
ระดับปานกลาง  โดยแยกความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการที่ไดรับจากงานทุนการศึกษา งาน
ทะเบียนและวัดผล และงานหองสมุด อยูในระดับ
ปานกลางท้ังหมด  
 

1.3 ดานภาพลักษณของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธนบุรี  

 1.3.1 จําแนกตามปการศึกษา ใน
ภาพรวม บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมป
การศึกษา (ตารางท่ี 1) แสดงความพึงพอใจตอ

คุณภาพบริการท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ ในดาน
ภาพลักษณของวิทยาลัย ฯ อยูในระดับปานกลาง 
แตถาแยกตามกลุมปการศึกษา จะจัดอยูในระดับ
ปานกลาง   

1.3.2 จําแนกเปนคณะวิชา 
          1.3.2.1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจท้ังสาม
กลุมปการศึกษา (ตารางท่ี 2) แสดงความพึงพอใจ
ตอคุณภาพบริการที่ไดรับจากวิทยาลัยฯในดาน
ภาพลักษณของวิทยาลัยฯในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และถาแยกตามกลุมปการศึกษา 2542-
45, 2546 และ 2547 จะมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

1.3.2.2 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี
สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร ท้ังสาม
กลุมปการศึกษา (ตารางท่ี 3) แสดงความพึงพอใจ
ตอคุณภาพบริการที่ไดรับจากวิทยาลัยฯในดาน
ภาพลักษณของวิทยาลัยฯ ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และถาแยกตามกลุมปการศึกษา ความ
พึงพอใจจะอยูในระดบัปานกลางเชนเดียวกัน 

        1.3.2.3 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามท่ี
สํา เ ร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ตารางที่ 4) แสดงความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการท่ีได รับจากวิทยาลัยฯในดาน
ภาพลักษณของวิทยาลัยฯ ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  
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2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ตอคุณภาพบริการทางการศึกษาที่ไดรับ 

จากผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการทางการศึกษาท่ี
ไดรับระหวางกลุมตัวอยางในปการศึกษาท่ีตางกัน 
ดวยการใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) จากกลุมตัวอยาง
ท้ังสามปรากฏผลการวิเคราะห ดังนี้  

 

2.1 ดานการเรียนการสอน บัณฑิต
ผูตอบแบบสอบถามในปการศึกษาท่ีตางกัน มี
ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการในดานการเรียน
การสอนไมแตกตางกัน 

2.2  ดานสนับสนุนการเรียนการสอน 
บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามในปการศึกษาท่ี
ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพบริการในดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน  ไมวาจะเปนใน
ภาพรวม หรืองานทุนการศึกษา หรืองานทะเบียน
และวัดผล หรืองานหองสมุด ไมแตกตางกัน 

  2.3 ดานภาพลักษณของวิทยาลัยฯ 
บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามในปการศึกษาท่ี
ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพบริการจาก
วิทยาลัยฯ ในดานภาพลักษณของวิทยาลัยฯ ไม
แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอ เสนอแนะเ พ่ือเปนแนวทางในการ

ดํ า เนินงานสําหรับการพัฒนาและปรับปรุง
วิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภค(นักศึกษา) ท่ีจะซ้ือบริการในอนาคต
ตอไปดังนี้ 

1. ดานการเรียนการสอน ในภาพรวมแลว
วิทยาลัยฯ ควรจัดใหมีการศึกษานอกสถานท่ีให
มากข้ึนกวาท่ีเปนอยูตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถาม และใหสอดคลองกับแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาแนวใหมท่ีมุงเนนใหนักศึกษา
มีความเขาใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริง 

2. ดานสนับสนุนการเรียนการสอน แยก
เปน 3 งาน ดังนี้ 

2.1 งานทุนการศึกษา แมวาวธีิ/ข้ันตอน
การขอรับทุน มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง แต
วิทยาลัยฯ ควรจะทําการพัฒนาหรือปรับปรุงใหมี
วิธีหรือข้ันตอนท่ีเปนอยูในระดับ ดี  

2.2 งานทะเบียนวัดผล แมวาความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตรวจ
ผลการเรียนผาน internet อยูในระดับ ปานกลาง 
ทางวิทยาลัยฯ สมควรท่ีจะตองปรับปรุงใหดีข้ึน  

2.3 งานหองสมุด วิทยาลัยฯ ควร
ปรับปรุงการบริการ internet ในหองสมุดใหดีข้ึน
กว า เดิม เพื่ อช วย เส ริมใหนัก ศึกษาสามารถ
ทําการคนควาขอมูลไดกวางขวางมากข้ึน 

3. ดานภาพลักษณของวิทยาลัยฯ  ควร
ปรับปรุงหองพยาบาลและสหกรณ/รานคาของ
เบ็ดเตล็ด ใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู ท้ังนี้รวมถึงความ
สะอาดของหองน้ํา 

 ตามขอเสนอแนะท่ีกลาวมาขางตน ทาง
วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
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กัลยา  วานิชยบัญชา. (2549).  การใช SPSS for  

4. ควรท่ีจะตองมีการทําวิจัยนี้อยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา และทําการเปรียบเทียบ
ง าน วิ จั ย ใ หม กั บ ง า น วิ จั ย นี้ เ พื่ อ ท ร า บผล
ความกาวหนา และการปรับปรุงพัฒนา โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอ
คุณภาพบริการของธุรกิจทางการศึกษาท่ีไดรับจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยฯโดยจําแนกตามคณะวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา 

5. ทําการศึกษาวิจัยดวยการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูบริโภค  (บัณฑิต)  ท่ีมีตอ
คุณภาพบริการในธุรกิจการศึกษา ในกรณีศึกษา
อ่ืนๆ   และควรมีการนําเคร่ืองมือ “ SERVQUAL” 
มาใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการของ
ธุรกิจบริการทางการศึกษาตางๆ 
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