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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพบริการและระดับประสิทธิภาพการให้บริการ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการให้บริการจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์และเพื่อศึกษาความสัมพัน
ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการกับประสิทธิภาพการให้บริการแก่นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 306 ตัวอย่าง 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจัยซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (pearson correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการรับรู้

คุณภาพบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี (xˉ  = 4.03, SD = 0.63) และระดับประสิทธิภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี (xˉ  = 4.14, SD = 0.64) 2. ภูมิล าเนาและชั้นปีของนิสิตต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการให้บริการ
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -2.587, p = .010 และ (B = 3.608, p = .014) ส่วนเพศและ
สาขาวิชาของนิสิตต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการให้บริการ 3. การรับรู้คุณภาพบริการและ
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความสัมพันธ์กันสูงในทิศทางบวก (r = .871) 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ประสิทธิภาพ, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the relationship between perception of service quality 
and service efficiency to compare the difference between the perception of service quality by 
demographic characteristics and studying the relationship between the perception of service quality and 
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service efficiency for undergraduate students in the College of Social Communication Innovation at 
Srinakharinwirot University. The sampling group used in this research consisted of 306 undergraduate 
students in the College of Social Communication Innovation at Srinakharinwirot University who used the 
student affairs services of Social Communication Innovation at Srinakharinwirot University. A questionnaire 
was used as the research tool to collect the data that passed the quality check with a confidence value 
of 0.981. The data were analyzed with descriptive statistics that included frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. The hypothesis testing and data analysis with reference statistics including a t-
test, One-Way ANOVA and Pearson correlation coefficient. The research results revealed the following: (1) 

the overall perceived level of service quality was at a good level (xˉ = 4.03, SD = 0.63) and the overall 

level of service efficiency was at a good level (xˉ = 4.14, SD = 0.64); (2) different domiciles and grades of 
students affected different levels of opinions on service efficiency and with a statistical significance at 
level of .05 (t = -2.587, p = .010 and (B = 3.608, p = .014). There was no effect on the service performance 
feedback level; and (3) perceived service quality and service efficiency to students of the College of 
Social Communication Innovation and there was a high correlation in the positive direction (r = .871). 
 
Keywords: Service Quality, Efficiency, College of Social Communication Innovation 
 

บทน า 
การให้บริการที่ดีมุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยความพึงพอใจเป็นหนึ่งในความรู้สึกของมนุษย์ที่จะ

สามารถให้ความรู้สึกได้ทั้งบวกและลบ การรับรู้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้จากการแสดงออกทางค าพูดหรืออากัปกริยา หาก
เป็ น ความ รู้ สึ กที่ เป็ น ท างบ วกนั้ น จะแสด งออกอย่ างรู้ สึ ก มี ค วามสุ ข  เช่ น  ก ารยิ้ ม  ก ารพู ด จาที่ ดี  เป็ น ต้ น  
หากเป็นความรู้สึกด้านลบจะแสดงออกด้วยความไม่พอใจ เช่น อารมณ์โกรธ และน ามาซึ่งความไม่พอใจต่อการบริการนั้น ด้วยเหตุนี้
เองในทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการให้บริการ หลายองค์กรอาจใช้การประเมินให้ลูกค้าเป็นคนประเมิน
คะแนนในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อที่หน่วยงานจะสามารถน าไปปรับปรุงต่อไปให้กับองค์กรได้  

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
หน้าที่ในการอ านวยการ ประสานงาน สนับสนุนกิจกรรม ด าเนินการจัดโครงการ ก ากับดูแลงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต 
ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา หาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่นิสิต จัดหาทุนส ารองส าหรับนิสิตที่มีปัญหาด้านการลงทะเบียน งานด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษาแก่นิสิต รวมถึงงาน              
ส่วนต่าง ๆ ด้านงานกิจการนิสิต ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้าน                
การสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อ
สังคม ทั้งนี้ งานบริการด้านกิจการนิสิต จึงมีความส าคัญอย่างมาก และสอดคล้องต่อการส่งเสริมความเป็นนิสิตในอุดมคติ และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต ก ากับดูแลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในและนอกหลักสูตร โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์นิสิต 
มศว  ครบทั้ง 9  

ประการการวัดคุณภาพการบริการในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะมหาวิทยาลัยมีผู้รับบริการหลายกลุ่ม ได้แก่ 
นิสิต ผู้ปกครอง บุคลากรของมศว รวมถึงผู้ที่ติดต่อจากภายนอก หากไม่มีการศึกษาหรือประเมินคุณภาพบริการ วิทยาลัยฯก็จะไม่
สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการให้บริการแก่นิสิตได้ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) อธิบายว่า คุณภาพของ
การบริการเป็นการบริการที่ดีเลิศ (Excellent Service) ซึ่งต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า จะท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ 
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(Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ตามมา การวิจัยในครั้งนี้ได้น าเครื่องมือ SERVQUAL 
Model ข อ ง  Parasuraman  Anantharanthan, Zeithaml  Valarie A, แ ล ะ  Berry Leonard L (1 9 8 5 ) Parasuraman  
Ananthanarayanan, Zeithaml Valarie A, และ Berry Leonard L (1988) มาใช้ในการประเมินและวัดคุณภาพการบริการ เพื่อน า
ผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานและคุณภาพการท างานตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ การ
พัฒนาคุณภาพในงานบริการ การปรับปรุงระบบการบริการให้มีคุณภาพ ต้องความต้องการของผู้รับบริการรวมถึงพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ 
เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ อันน าไปสู่การวางแผนและพัฒนาระบบงานบริการ
ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยนี้ ท าให้ทุกองค์กรต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นสากลและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสาร ดั งนั้น งานด้านการบริการที่ จะท าให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจได้  ผู้ ให้บริการจะต้องสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกตามที่ผู้รับบริการร้องขอ โดยการพัฒนาคุณภาพในการบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งก า รข อ งผู้ รั บ บ ริ ก า ร อ ยู่ ต ล อ ด เว ล า  ร วม ไป ถึ งก า รพั ฒ น าบุ ค ล าก รผู้ ให้ บ ริ ก า ร ให้ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม 
ในการแสดงออกที่มีความสามารถในการให้บริการ ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2552) อธิบายว่า คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุด             
ซึ่งจะน าไปสู่ความประทับใจให้กับผู้รับบริการแสดงออกถึงพฤติกรรมในเชิงบวก เช่น การยิ้มแย้ม ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการ
บริการจึงเป็นหัวใจส าคัญซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เข้ามาหรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับบริการและการพัฒนา
คุณภาพบริการต้องท าอย่างต่อเนื่อง อาศัยการประเมินคุณภาพบริการแต่ละมิติและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพ และระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการบริการงานกิจการนิสิตระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่ อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการงานกิจการนิสิตระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยนวัตกรรม  

สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการกับประสิทธิภาพการให้บริการงานกิจการนิสิต 

ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา สาขาวิชา และช้ันปี มีผลต่อระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพ

การให้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีแตกต่างกัน 
2. การรับรู้คุณภาพบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) เป็นแนวทางการ

สร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ โดยทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่ าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและ
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มีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น แล้วน ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างของ
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, และ ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ 
(2550) อธิบ ายถึ งการรับ รู้ ว่ า เป็ นกระบวนการซึ่ งบุ คคลจั ด ระ เบี ยบ  และตี ความรู้ สึ กป ระทั บ ใจของตน เอง  
เพื่อให้ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การรับรู้ของบุคคลอาจตีความได้แตกต่างจากความเป็นจริง  คนที่อยู่ในองค์การ 
มักมีการประเมินซึ่งกันและกันผู้บริหารการประเมินการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อไปนี้เป็นการประเมินผลต่าง ๆ   
ในองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ 1. การสัมภาษณ์การจ้างงาน ผู้สัมภาษณ์จะมีความแตกต่างในเรื่องการพิจารณาผู้สมัคร 
การตัดสินผู้สมัครคนเดียวกันก็สามารถมีความแตกต่างกันอย่างมาก ปัจจัยการรับรู้ มักมีอิทธิพลต่อการจ้างงานและคุณภาพ
ของก าลังแรงงานในองค์การ 2. ความคาดหวังการท างาน เหตุการณ์จ านวนมากช้ีให้เห็นว่าบุคคลจะพยายามที่จะท าให้ 
การรับรู้ของเขาถูกต้อง ถึงแม้ว่าการรับรู้ เหล่านั้นจะผิดสิ่งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังในงาน 3.การประเมิน  
เกี่ยวกับงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขึ้นอยู่กับกระบวนการรับรู้ เป็นอย่างมาก ลูกจ้างในอนาคตจะต้อง
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานมากข้ึน การเลื่อนต าแหน่ง การเพิ่มค่าแรง ตลอดจนการจ้างงานต่อซึ่งต้องใช้การประเมินผล
งานท้ังสิ้น 4. การประเมินเกี่ยวกับความพยายามของพนักงาน อนาคตของพนักงานในองค์กร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการท างานเพียง
อย่างเดียว ในหลายองค์กรระดับความพยายามของพนักงานมีความส าคัญมาก พนักงานจ านวนมากมีทัศนคติไม่ดี  
ขาดวินัยมากกว่าขาดความสามารถ การประเมิน ความพยายามของพนักงานอาจเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาน ามาใช้  
ในอนาคต 5. การประเมินด้านความจงรักภักดีของพนักงาน การประเมิน และการตัดสินใจที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารใช้
ในการพิจารณาหรือประเมินการท างานของพนักงานคือความจงรักภักดีต่อองค์กรบางองค์กรเห็นความส าคัญของเรื่องนี้ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Parasuraman (1989) ที่กล่าวว่า กล่าวว่า คุณภาพการบริการ
เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู้ และ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนั้นไม่สามารถจับต้องได้ท าให้การ
ประเมินคุณภาพการบริการยากกว่าคุณภาพสินค้า การประเมินคุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบบริการ และ
ผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพการบริการในการรับรู้ของลูกค้า มาจากกระบวนการประเมินของลูกค้า โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการกับความคาดหวังของลูกค้า 

ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Millet (1954) ที่กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของ
การบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดยยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. การให้บริการอย่าง 
เสมอภาค คือ การให้บริการอย่างยุติธรรม โดยมีฐานคติที่ว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน ประชาชนผู้รับบริการทุกคนต้องได้รับ  
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 2. การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ การบริการต้องมีจ าน วนการให้บริการอย่างเพียงพอ  
และสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม 3. การบริการที่ตรงต่อเวลา คือ ในการให้บริการต้องมีความตรงต่อเวลา รวดเร็ว  
ตามลักษณะความจ าเป็นรีบด่วนในการบริการและความต้องการของผู้รับบริการ  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง   
คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานว่าจะหยุด
ให้บริการเมื่อใด 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า คือ การให้บริการที่มีการปรับคุณภาพทั้งในด้านปริมาณและการปฏิบัติงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถท่ีมากขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจ านวนประชากรอยู่ที่ 1,482 คน ที่ใช้บริการด้านงานกิจการ
นิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Krejcie 
Robert V และ Morgan Daryle W (1970)โดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% จะ
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 306 ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้  

 

สูตรที่ใช้  

  

โดย     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

       = ขนาดของประชากร  

         = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ ยอมรับได้  

       = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (  =3.841)  

         = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 
 

แทนค่า 
 

 
 
 
 
 

ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 306 ตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 วิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
ผู้วิจัยจะเลือกท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจ าแนกตามชั้นปี ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงการเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง  

 

ชั้นป ี จ านวนตัวอยา่ง (คน) จ านวนตัวอย่าง 

1 408 77 

2 387 76 

3 402 77 

4 285 76 

รวม 1,482 306 
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3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 
เลือกสุ่มตั วอย่ างตามความเต็มใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  

จะให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ ได้จัด เตรียมไว้ให้ เป็น เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งสิ้น 306 คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องที่มือที่ ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากทฤษฎี  

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์เป็นลักษณะข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
ข้อที่ 1 เพศ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) 
ข้อที่ 2 ภูมิล าเนา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลประเภทภูมิล าเนา 

ได้แก่ 1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2. ต่างจังหวัด 
ข้อที่ 3 สาขาวิชา มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) ได้แก่ 1. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2. สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 3. สาขาวิชานวัตกรรม 
สื่อสารสังคม 

ข้อที่ 4 ช้ันปีที่ศึกษา มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ได้แก่ ช้ันปีท่ี 1  ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีที 3 และช้ันปีท่ี 4 

ตอนที่ 2 การรับรู้คุณภาพบริการมี 5 ด้าน ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพที่เป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และความไว้วางใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating 
Scale) ตามแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับคะแนนเรียงจากน้อยไปมาก 

ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการให้บริการแก่นิสิต มี 5 ด้าน ประกอบด้วยการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการ
อย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมานค่าตามแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับคะแนนเรียงจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด โดยใช้แบบสอบถาม
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากการรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้จัดท าและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 

โดยท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
2. ลงรหัส (Coding) น าเสนอแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดรหัสไว้ล่วงหน้า 
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลที่ลงรหัสแล้วน ามาท าการบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เพื่อการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดังนี ้

ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ภูมิล าเนาสาขาวิชา และช้ันปีที่ศึกษา โดยใช้ค่าสถิติความถี่ 
(Frequencies) ร้อยละ(Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตอนที่ 2 การรับรู้คุณภาพบริการ ประกอบด้วย คุณภาพของการให้บริการที่ เป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ            

การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และความไว้วางใจ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตอนที่3 ประสิทธิภาพการให้บริการ ประกอบด้วยการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการอย่างก้าวหน้า วิเคราะห์สถิติด้วยค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. วิเคราะห์สถิติเพื่ออ้างอิงมี 3 สมมติฐาน 
 4.1 สถิติ วิ เคราะห์ ค่ าที  ( Independent t - test) เพื่ อ เปรียบ เที ยบค่ าเฉลี่ ยของ กลุ่ มตั วอย่ าง 2 กลุ่ ม 
ที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ ลักษณะ ประชากรศาสตร์  
             4.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) โดยใช้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี มากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ได้แก่ 
เพศ ภูมิล าเนา สาขาวิชา และชั้นปี กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคู่ที่ระดับความส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้การ เปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple 
Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)หรือDunnett-T3เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
กลุ่มตัวอย่าง  
          4.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัวโดยที่ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเองแต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัว
แปรตามและมีระดับการวัด ข้อมูลในระดับอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ขึ้นไป เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 และ 3 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ดังนี้ เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 64.38 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.01 และไม่ระบุเพศหรือเพศทางเลือกคิดเป็นร้อยละ 2.61 ตามล าดับ ภูมิล าเนา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 63.40 และเป็นต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 36.60 
ตามล าดับ สาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม คิดเป็นร้อยละ 43.14 เป็นสาขาวิชาภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 34.31 และสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 22.55 ตามล าดับ ช้ันปี พบว่า ส่วนใหญ่เป็น              
ช้ันปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาคือช้ันปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 25.49 ช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 25.16 และช้ันปีที่ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 22.55 ตามล าดับ 
 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพบริการของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมระดับปริญญาตรี ที่ใช้
บริการด้านงานกิจการนิสิต พบว่าระดับของการรับรู้คุณภาพบริการของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมระดับปริญญาตรี ที่ใช้
บริการด้านงานกิจการนิสิต เมื่อพิจารณาความคิดเห็น พบว่าโดยภาพรวมมีระดับการรับรู้คุณภาพบริการของพนักงานอยู่ในระดับดี 
โดยสามารถจแยกเป็นรายด้านดังนี้ ดังนี้ 
 1) ด้ านคุ ณ ภาพของการให้ บริ การที่ เป็ นรู ปธรรม โดยรวมมี การรั บรู้ คุ ณ ภาพบริ การอยู่ ในระดั บดี  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพของการให้บริการที่เป็นรูปธรรม 
ดั งนี้  การออกแบบและตกแต่ งสถานที่ มี ความสวยงามน่ ารื่นรมย์ ในการใช้บริการ อยู่ ในระดับดี  สถานที่ ให้บริการ  
มีความสะอาดเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ อยู่ ในระดับดี  สถานที่ที่ ให้บริการมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ  
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เช่น มีที่นั่ งพักรอเพียงพออยู่ ในระดับดี  อุปกรณ์ หรือวัสดุบริการมีความเพี ยงพอ และทันสมัยพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ  
มีอยู่ในระดับดี สถานที่ตั้งของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มีความสะดวกในการมาใช้บริการ มีป้ายบอกทางหรือบอกขั้นตอนอย่าง
ชัดเจนอยู่ในระดับดี ตามล าดับ  
               2) ด้านความเช่ือมั่น โดยรวมมีการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าแต่ละข้อผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของด้านความเช่ือมั่น ดังนี้ บุคลากรผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
ให้ค าแนะน าและการแก้ไขปัญหาที่นิสิตขอความช่วยเหลืออยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น
อย่างดีอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการมีการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอทุกครั้งที่ใช้บริการอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการให้
ความช่วยเหลือและสามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่ครั้ง
แรก การปฏิบัติงานและบุคลิกมีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการโดยรวมมีการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า  
แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการทางด้านด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
ดังนี้ บุคลากรผู้ให้บริการมีจ านวนเพียงพอต่อนิสิตที่มาขอรับบริการอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้น
ที่จะให้บริการอยู่ในระดับดี และบุคลากรให้บริการนิสิตทันทีทันใดเมื่อนิสิตร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
 4) ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการโดยรวมมีการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  
แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการทางด้านความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ดังนี้ 
บุคลากรผู้ให้บริการมีความใส่ใจในการตอบค าถามและแก้ปัญหาให้กับนิสิตอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการยินดีรับฟัง 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนิสิตอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการมีความเข้าใจในปัญหาและมีความใส่ใจในการรับฟังปัญหา 
หรือค าร้องขอความช่วยเหลือจากนิสิตอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้บริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและใช้
วาจาที่สุภาพ มีความเป็นมิตรอยู่ในระดับดี และบุคลากรผู้ให้บริการสามารถจดจ ารายละเอียดของนิสิตผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
อยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
 5) ด้านความน่าเช่ือถือโดยรวมมีการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการทางด้านความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ดังนี้ บุคลากรผู้
ให้บริการสามารถให้นิสิตติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการได้ให้บริการตามที่ตกลง
หรือสัญญาไว้ เช่น ด าเนินการติดตามเรื่องทุนการศึกษาให้แก่นิสิตอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ทันท่วงทีอยู่ในระดับดี บุคลากรผู้ให้บริการพร้อมรับผิดชอบ หากเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการอยู่ในระดับดี และบุคลากรผู้
ให้บริการมีการให้บริการที่ดีเสมอต้นเสมอปลายทุกครั้งที่ได้ใช้บริการอยู่ในระดับดี ตามล าดับ 

1.3 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมู ลเกี่ ยวกับประสิทธิภาพการให้ บริการแก่นิ สิ ตวิทยาลั ยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม  
ระดับปริญญาตรี ที่ใช้บริการด้านงานกิจการนิสิต อันได้แก่ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา              
การให้ บริ การอย่ างเพี ยงพอ การให้ บริ การอย่ างต่ อ เนื่ อง การบริ การอย่ างก้ าวหน้ า ด้ วยสถิ ติ เชิ งพรรณ นา  
ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม  
สื่อสารสังคม ระดับปริญญาตรี ที่ใช้บริการด้านงานกิจการนิสิต เมื่อพิจารณาความคิดเห็น พบว่าโดยภาพรวมมีระดับประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการอยู่ในระดับดี ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยรวมด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ บุคลากรผู้ให้บริการมีการให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่นิสิตทุกคนอยู่ในระดับดีมาก บุคลากรให้บริการโดยยึดถือความถูกต้อง
ตามกฎกติกาท่ีก าหนดไว้อยู่ในระดับดีมาก บุคลากรให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง โดยไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก และ
บุคลากรให้บริการแก่นสิิตอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
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 2) ด้ านการให้บริการอย่ างรวดเร็วทันเวลา โดยรวมด้ านการให้บริการอย่างรวดเร็วทั นเวลาอยู่ ในระดับดี  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการด้านการให้บริการอย่าง
รวดเร็ วทั น เวลา โดยเรี ยงล าดั บจากมากไปหาน้ อย ดั งนี้  บุ คลากรผู้ ให้ บริ การ สามารถด าเนิ นการให้ บริ การ 
ได้อย่างรวดเร็ว และส าเร็จตามระยะเวลาที่แจ้งไว้อยู่ในระดับดี  การแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการตามค าร้องขอเป็นไปอย่างรวดเร็วอยู่
ในระดับดี บุคลากรให้บริการอย่างเป็นระบบและรวดเร็วอยู่ในระดับดี และฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีระบบขั้นตอนและกระบวนการ
ในการติดต่อที่สะดวกท าให้ระยะเวลาการรอคอยสั้นอยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
 3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมประสิทธิภาพการให้บริการด้านการให้บริการอย่างเพียงพออยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีบุคลากรที่เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่มารับบริการอยู่ใน
ระดับดีมาก  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับบริการอย่างเพียงพอต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับดี 
และฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีที่สถานท่ีรับรองเพียงพอ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ห้องประชุมงานร่วมกับนิสิตเพื่อด าเนินกิจกรรม           
ต่าง ๆ เป็นต้น อยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
 4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมประสิทธิภาพการให้บริการมีอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าแต่ละข้อ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีระบบจัดคิวให้บริการก่อน – หลังอยู่ในระดับดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีระบบยืดหยุ่นรองรับ
การเปลี่ยนแปลงได้โดยสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน และให้ทุกคนยึดหลักการนี้ร่วมกันอยู่ในระดับดี และฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตติดตามเรื่อง เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มารับบริการจนครบกระบวนการและสามารถแก้ไขปัญหาให้นิสิตจนครบกระบวนการ
อยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
 5) ด้ านการให้บริการเชิงรุก โดยรวมประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ ในระดับดี  เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า  
แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการด้านการให้บริการเชิงรุก โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีการบริการอย่างทันสมัยและใช้เทคโนโลยีในการบริการนิสิตอยู่ในระดับดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและมีทักษะการบริการที่ประโยชน์กับนิสิตอยู่ในระดับดี และฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประชาสัมพันธ์
ประเด็นส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตเป็นระยะผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยอยู่ในระดับดี ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา สาขาวิชา และชั้นปี มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ มีผลต่อระดับของประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตกต่างกันผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่านิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการงานกิจการนิสิตโดยรวม ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการให้บริการงานกิจการนิสิต ด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพศชาย มีความแตกต่างจาก
ระดับความคิดเห็นจากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพศหญิง 
  นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการงานกิจการนิสิตโดยรวม ผลการวิ เคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
การให้บริการอย่างก้าวหน้า และโดยรวม ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิล าเนา
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความแตกต่างจากระดับความคิดเห็นจากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิล าเนาต่างจังหวัด  
 นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการงานกิจการนิสิตโดยรวม ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพ                 
การให้บริการงานกิจการนิสิต ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความแตกต่างจากระดับความคิดเห็นจากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร  
 นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีช้ันปีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการงานกิจการนิสิตโดยรวม  ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการให้บริการงาน
กิจการนิสิต ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการ 
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณภาพบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 การรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง 
หมายความว่า เมื่อนิสิตมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มขึ้นในระดับสูง สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1. คุณภาพของการให้บริการที่เป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต แสดงว่า 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง หมายความว่า เมื่อการรับรู้คุณภาพบริการ  
ด้านคุณภาพของการให้บริการที่เป็นรูปธรรมขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
           2. ความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง หมายความว่า เมื่อการรับรู้คุณภาพบริการด้านความน่าเช่ือถือดีขึ้น จะท า
ให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต เพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง หมายความว่าเมื่อการรับรู้คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการดีขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต เพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
         4. ความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง หมายความว่าเมื่อการรับรู้คุณภาพบริการด้านความเอาใจใส่ต่อ
ผู้รับบริการดีขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต เพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5. ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง หมายความว่าเมื่อการรับรู้คุณภาพบริการด้านความไว้วางใจดีขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านงานกิจการนิสิต เพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต 

แก่นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อภิปรายผลผลได้ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา สาขาวิชา และช้ันปี มีผลต่อระดับความคิดเห็น 

ของประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
แตกต่างกัน 

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒที่ มี เพศแตกต่ างกัน มีผลต่ อระดับ 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการใช้บริการของนิสิต 
เพศชาย หญิง และเพศทางเลือกต่างมีคล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่ได้ค านึงถึงเรื่องเพศเป็นหลัก หากแต่เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของนิสิตโดยตรง เพื่อให้นิสิตได้รับผลประโยชน์สูงสุด ประกอบกับยอมรับในบทบาทของพนักงานทุกเพศ 
อย่างเท่าเทียมกัน จึงส่งผลให้ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต ไม่มีความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กีรติ บันดาลสิน , 2558) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพบริการ 
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาส านักราชด าเนินพบว่า ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ  
ที่แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความจงรักภักดีโดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมระดับปริญญาตรี ที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านงานกิจการนิสิตที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากนิสิตที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่มักอยู่ในครอบครัวขยาย จึงมี
ลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่านิสิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับบทบาทของงานกิจการนิสิตด้านงาน
ทุนการศึกษานิสิต อาทิ ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประสานงานการขอกู้ยืมไปยัง
ส่วนกิจการนิสิต รวมถึงด าเนินการจัดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทุกประเภท ทั้งจากทุนของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
และทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับบริการมักเป็นนิสิตที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด จึงส่งผลให้ระดับความคิดเห็น
ของประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิตไม่แตกต่างต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ (จุฑาทิพย์ โพธิลังกา, 
2557) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวัง ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการกรณีศึกษาส านักทะเบียน และประมวลผล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่า นิสิตที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมระดับปริญญาตรี ที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต อาจเนื่องมาจากนิสิตแต่ละสาขาต้องการการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งกิจกรรมของนิสิตแต่ละสาขาไม่มีความแตกต่าง รวมถึงการให้บริการที่เป็นขั้นตอนชัดเจน มีความเท่าเทียมกัน และเพียงพอต่อ
ความต้องการอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ, 2559) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมระดับปริญญาตรี ที่มีช้ันปีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต เนื่องจากนิสิตแต่ละชั้นปีมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้รูปแบบการใช้บริการ    
แตกต่างกัน อาทิ การเข้าถึงงานทุนการศึกษานิสิต งานบริการแนะแนวให้ค าปรึกษา และกิจกรรมนิสิตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ 
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตที่ช้ันปีการศึกษามากขึ้นย่อมเข้าในขั้นตอน และรูปแบบการให้บริการ เนื่องมากจาการ
ใช้บริการอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความความผูกพันธ์ สนิทสนมน าไปสู่ความพึงพอใจในภายหลัง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จีิรนุช 
วงษ์อารักษ์, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พบว่า นิสิตที่ศึกษาในช้ันปีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยรวมแตกต่าง 
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สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณภาพบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านงาน

กิจการนิ สิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ มี ความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน 
และการรับรู้คุณภาพบริการรายด้าน ได้แก่ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่าง
เพี ยงพอ การให้ บริ การอย่ างต่ อ เนื่ อง การให้ บริ การอย่ างก้ าวหน้ า ทุ กด้ านมี ความสั มพั นธ์ ต่ อความพึ งพอใจ 
ในการปฏิบัติงานพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการที่การเข้ารับบริการนั้น ฝ่ายกิจการนิสิตอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการผู้รับบริการ การประสานงานบริการที่รวดเร็ว การแสดงความเอาใจใส่สนใจผู้รับบริการด้วยการให้ข้อมูลที่มาก
เพียงพอต่อผู้เข้ารับบริการโดยการให้ค าแนะน าประสานงานอย่างเป็นมิตร  ซึ่งอยู่ในระดับของบริการที่มีการเผชิญหน้าปานกลาง 
(Medium – Contract Service) บทบาทของฝ่ายกิจการนิสิตจึงมีสูงมากในการที่จะเป็นตัวกลางระหว่างคณะกับนิสิต เพื่อช่วย
ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นิสิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิไลวรรณ พกนนท์, 2558) ได้
ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการใช้บริการ เอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคช่ัน ของผู้ใช้บริการเครือข่าย
เอไอเอสในกรุงเทพมหานคร พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ เอไอเอส พริวิเลจ 
แอพพลิเคช่ัน มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะด้านความเข้าใจเอาใจใส่ มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้าง
สูงในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงความส าคัญของการบริการด้วยใจเพราะเมื่อการให้บริการนั้นบรรลุผลตามที่ต้องการแล้วผู้รับบริการ
ย่อมประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน เมื่อการรับรู้เกิดขึ้นในทิศทางบวกย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการนั้น
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ (ฐิติพงศ์ วรธรรมทองดี, 2558a) ท าการศึกษาคุณภาพการบริการบนเครื่องบินของการ
บินไทย มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร พบว่า คุณภาพการบริการบนเครื่องบินของการบินไทย 
ด้านบริการที่สัมผัสได้ ด้านความเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ และด้านความเข้าถึงจิตใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร ด้านการกลับมาใช้บริการสายการบินไทย และด้านแนะน าหรือบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บริการ
สายการบินไทยในอนาคต โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและประสิทธิภาพการให้บริการ  

ด้านงานกิจการนิสิตแก่นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ควรให้ ความส าคัญกับคุณภาพของการบริการทั้ ง 5 ด้ าน ได้ แ ก่  ลั กษณะทางกายภาพที่ เป็ นรูปธรรม  
ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และความไว้วางใจ และควรค านึงถึงการจัดล าดับในการ
รับบริการของผู้ ใช้บริการให้ เท่ าเที ยมกัน อาจมี การใช้บั ตรคิวช่วยในการจัดล าดับ รวมถึ งการก าหนดกรอบเวลา 
การด าเนินการต่องานรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีเพศและสาขาวิชาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพ              
การให้บริการ ในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านงานกิจการนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย                        
ศรีนครินทรวิโรฒ แตกต่างกัน 

2. ควรมีการประชุมสรุปข้อคิดเห็นและหาแนวทางในการด าเนินการให้บริการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่า นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
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การให้บริการด้านงานกิจการนิสิต ในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม แตกต่างกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ิส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์  

ที่ได้กรุณาสละเวลาเพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้
จนด าเนินการเรียบร้อยสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล ที่ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
ในแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น ผู้วิจัยซาบซึ้ งในความกรุณาจึงขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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