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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการนักศึกษา
ที่ใชอาคารสถานที่และภูมิทัศน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ:มตัวอย:างที่ใชใน
การวิจัยคือ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ชั้นป?ที่ 1 ถึงชั้นป?ที่ 4 ในสาขาดังต:อไปนี้ (1) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (2) สาขาวิชาการจัดการท:องเที่ยว
(3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว:างประเทศ และ (4) สาขาวิชาการโรงแรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย:าง
โดยใชแบบสอบถามเปDนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ Multiple
Regression Analysis ผลการวิจัยพบว:า รูปแบบการดําเนินชีวิต (AIO) 5 ดาน ไดแก: ดานความสะอาด (y1)
ดานความสะดวกสบาย (y2) ดานความปลอดภัย (y3) ดานความสวยงาม (y4) และดานระบบสาธารณูปโภค
(y5) ส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการ โดยมีความสัมพันธทางบวก อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากขอเสนอแนะโดยสรุป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ (1) จากการวิจัยที่ส:งผลต:อความคิดเห็น ดาน
ความสะอาด (y1) มีค:าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ควรสนับสนุนใหมีแม:บานคอยดูแลความสะอาด ความเรียบรอย
และมีการจัดเก็บ จัดการขยะ ภายในอาคารตามแต:ละชั้น (2) จากการวิจัยที่ส:งผลต:อความคิดเห็น ดานระบบ
สาธารณูปโภค (y5) มีค:าเฉลี่ยรองลงมา คือ ควรสนับสนุนระบบไฟฟZา แสงสว:าง เครื่องปรับอากาศภายใน
หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองประชุมใหมีความเหมาะสม เพียงพอต:อความตองการ มีคุณภาพ และ
ใชงานไดดี
คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต, คุณภาพการใหบริการ, อาคารสถานที่และภูมิทัศน
Abstract
The purpose of this research was to study the Lifestyle patterns affecting student’s
quality of service in using facilities at International College of Suan Sunandha Rajabhat
University in which the sample used in the research is International college students Suan
Sunandha Rajabhat University. Who are studying at the bachelor's degree,
first year or 4th year, in the following fields: (1) Airline Business (2) Tourism Management
(3) International Business and (4) Hotel Management a total of 400 samples by using
questionnaires as a tool for data collection and the statistics used for data analysis is
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Multiple Regression Analysis. The research found that 5 ways of life (AIO), which are
cleanliness (y1), comfort (y2), safety (y3), beauty (y4) and utilities (y5) affecting service
quality. With a positive relationship with statistical significance at the level of 0.05
From the summary suggestion. The researcher has the following suggestions:
(1) From the research that affects the opinions regarding cleanliness (y1), the highest mean is
that there should be maid support to take care of cleanliness. Neatness and there is waste
collection in the building on each floor. (2) From the research that affects the opinions for
utilities (y5), with the second highest average being electricity, lighting, air conditioning in the
classroom, and should be supported. Laboratory, library, meeting room to be suitable
enough to meet quality requirements and work well.
Keywords: Lifestyle patterns, Quality of service, Facilities

บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยในช:วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) อยู: ในหวงเวลาของการปฏิ รู ปประเทศเพื่ อแกปxญ หาพื้ นฐานหลายดานที่ สั่งสมมานานท:า มกลาง
สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น การแข:งขันดานเศรษฐกิจจะเขมขนมาก
ขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้นเปDนสภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย:างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปDนอยู:ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย:าง
มาก ขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดของปxจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปDนอุปสรรคต:อการ
พัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช:วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเปDนจังหวะเวลาที่ทาทายอย:างมากที่ประเทศไทยตอง
ปรับตัวขนานใหญ: โดยจะตองเร:งพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปDน
ปxจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข:งขันของประเทศไทย
ท:ามกลางการแข:งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต:ประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน เช:น คุณภาพคนไทยยังต่ํา
แรงงานส:วนใหญ:มีปxญหาทั้งในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูง
ที่เปDนอุปสรรคต:อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสรางประชากรเขาสู:สังคมสูงวัยส:งผลใหขาดแคลน
แรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต:ป? 2558 และโครงสรางประชากรจะเขาสู:สังคมสูงวัยอย:าง
สมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ, 2560 - 2564, หนา 1)
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย มีหนาที่จัดการเรียนการสอนและถ:ายทอดความรูใหแก:เยาวชน
และผู เรี ย นพรอมกับ ทํา หนาที่ร วบรวม สังเคราะห วิ เคราะห สราง และเผยแพร: ความรู ผ: านกระบวนการ
ศึกษาวิ จัย โลกในอดี ต สิ่ งที่ เปD นอยู: ในปxจ จุบัน และสิ่ งที่อาจเกิ ดขึ้น ในอนาคต ผลผลิตที่ สังคมควรไดรับ จาก
สถาบันอุดมศึกษาคือ บัณฑิตที่มีความรูสามารถเขาสู:ชีวิตการทํางานเปDนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคม
และวัฒนธรรมมาเปDน อย:า งดี ส:วนความรูและองคความรูที่เ ปDนผลผลิ ตจากมหาวิทยาลั ย นอกจากจะเปD น
ประโยชนต: อ การพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะอย: า งยิ่ ง ทางเศรษฐกิ จ แลว ยั ง จะตองช: ว ยนํ า พาสั ง คมไปสู:
อารยประเทศอย:างยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551 หนา 12) และไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในสถานศึกษา ซึ่งเปDนปxจจัยที่มีส:วนช:ว ยส:งเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเปD น
อย:างมาก โดยเฉพาะในส: วนที่เกี่ยวกับ อาคารเรียน อาคารประกอบการสถานที่ รวมทั้งวัส ดุอุปกรณต:างๆ
ซึ่งอยู:รอบตัวผูเรียนซึ่งมีอิทธิพลต:อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน และก:อใหเกิดการ
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เรียนรู เพราะสภาพแวดลอมทุกอย:างมีอิทธิพลต:อจิตใจและพฤติกรรมของผูเรียน เปDนการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาที่การงานของทุกคนในสถานศึกษาช:วย
สรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหเกิดผลสําเร็จทางการศึกษาอย:างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค
(มาริสา ธรรมะ. 2545: 1)
ดังนั้ นผู วิจั ยจึ งเห็น ว:า อาคารสถานที่และภูมิทัศนของสถานศึกษาเปD นองคประกอบสํา คัญ ต:อการ
พิ จ ารณาวางแผน กํ า หนดนโยบายใหสอดคลองเหมาะสมกั บ การใชชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา และคุ ณภาพการ
ใหบริการในดานต:าง ๆ ไดอย:างมีประสิทธิภาพ และเกิดความประทับใจต:อนักศึกษาที่มาใชอาคารสถานที่ให
ไดรับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมที่ดีเมื่อเขาใชอาคาร เนื่องจากในแต:ละวันมีนักศึกษา
เขามาใชบริการภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ เปDนจํานวนมากวันละประมาณ 600 - 700 คน จึงทําให
ประสบปxญหาดานเจาหนาที่อาจใหบริการล:าชา ไม:ทันเวลา ส:งผลกระทบต:อนักศึกษาผูมาใชบริการ ทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาใหเกิดความชัดเจนถึงปxจจัยส:วนบุคคล และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลต:อ
คุณภาพการใหบริการของนักศึกษาที่ใชอาคารสถานที่และภูมิทัศน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา โดยมีประเด็นที่จะศึกษา คือ ดานความสะอาด ดานความสะดวกสบาย ดานความปลอดภัย ดาน
ความสวยงาม และดานระบบสาธารณูปโภคต:าง ๆ ใหเพียงพอต:อการใชงาน และอํานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน เช:น หองเรียน หองปฏิบัติ หองประชุม หองละหมาด จุดเชื่อมต:ออินเตอรเน็ต สถานที่พักผ:อน
หย:อนใจ สถานที่จอดรถจักรยานยนต และรถยนตเปDนตน เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปDนแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละภู มิ ทั ศ น วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต:อไป

วัตถุประสงค)ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการนักศึกษาที่ใชอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นป?ที่ 1 - ชั้นป?ที่ 4 ดังต:อไปนี้ (1) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (2) สาขาวิชาการ
จัดการท:องเที่ยว (3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว:างประเทศ และ (4) สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 856 คน
(ขอมูลพื้นฐาน Common data set : CDS ประจําป?การศึกษา 2560 ขอมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2561)
2. ขอบเขตตัวแปร
1. ตัวแปรตนคือ รูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดาน
ความคิดเห็น
2. ตัวแปรตามคือ คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย ดานความสะอาด ดานความสะดวกสบาย
ดานความปลอดภัย ดานความสวยงาม และดานระบบสาธารณูปโภค
3 ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต:เดือนตั้งแต:เดือน
มกราคม 2562 - เดือนเมษายน 2562
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
Kotler (2000) กล:าวว:า รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ คือรูปแบบการดําเนินชีวิตในโลกที่
แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตจะ
แสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมของเขาทั้งหมด
รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หรือมีชื่อเสียงอีกอย:างหนึ่งว:าลักษณะทางจิตวิทยาสังคม
(Psychographics) Onkvisit & Shaw (1994) กล:าวว:า ชีวิตมีความเกี่ยวของสัมพันธกับคุณค:า และ
บุคลิกภาพของผูบริโภค และนักการตลาดนํามาใชประโยชนมากในปxจจุบัน ไดมีผูใหความหมายของรูปแบบ
การดําเนินชีวิตดังต:อไปนี้
ดารา ทีปะปาล (2542) ใหความหมายว:า รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง บุคคลมีการดํารงชีวิตอยู:
อย:างไร หรือรูปแบบการใชชีวิตของบุคคลอยู:ในโลก ที่แสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นต:างๆ และแบบการดํารงชีวิตนี้จะใชในความหมายครอบคลุมถึงกลุ:มบุคคลที่รวมกันอยู:ใน 3 ระดับคือ
กลุ:มปxจเจกบุคคล กลุ:มเล็กของบุคคลที่ปฏิสัมพันธกัน และกลุ:มบุคคลกลุ:มใหญ:
อดุลย จาตุรงคกุล (2545) แบบของการใชชีวิต (Lifestyle) หมายถึง มนุษยอยู:รวมกันเปDนกลุ:ม แต:ละ
กลุ:มมีกฎ หรือเกณฑที่ทุกคนในกลุ:มพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแต:ละคนในกลุ:มจึงเปDนในทํานองเดียวกัน เมื่อ
กลุ:มสังกัดชั้นทางสังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบ เช:น บุคคลผู
เปDนสมาชิกของกลุ:มชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมจะพัฒนาแบบแผนของการดํารงชีพตลอดจนถึงแบบเปDนของ
การบริโภคขึ้นมาเพื่อใชในสังคม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการ
Douglas (2007) กล:าวว:า คุณภาพการใหบริการ (Service quality) หมายถึง ทัศนคติที่เกิดขึ้นใน
ระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) กล:าวว:า บริการที่ยอดเยี่ยมตรงกับความตองการ หมายถึง สิ่งที่ลูกคา
ตองการ หรือหวังไวไดรับการตอบสนอง ส:วนบริการที่เกินความตองการของลูกคา หมายถึงบริการที่ลูกคา
ไดรับดีกว:าที่หวังไว ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ
Etzel (2014) กล:าวว:า การจัดการคุณภาพการบริการขององคกรนั้นควรจะคํานึงถึง
1) การตั้งความคาดหวังของผูบริโภค
2) ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุ:มลูกคาเปZาหมาย
3) พยายามรักษาคุณภาพการบริการใหเหนือกว:าระดับความคาดหวังของผูบริโภค
กล:าวโดยสรุป คุณภาพการบริการ หมายถึง การส:งมอบบริการที่มีคุณภาพ เปDนหนทางหนึ่งที่ทําให
ธุรกิจประสบความสําเร็จท:ามกลางการแข:งขัน โดยเฉพาะอย:างยิ่งเมื่อธุรกิจที่ใหบริการมีรูปแบบการใหบริการ
ที่คลายคลึงกันและตั้งอยู:ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นการเนนคุณภาพการบริการจึงเปDนวิธีที่จะสรางความแตกต:าง
ใหองคกรไดและความแตกต:างนี้จะนํามาซึ่งการเพิ่มพูนของผูบริโภค
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
คุณภาพการใหบริการ
1. ดานความสะอาด
2. ดานความสะดวกสบาย
3. ดานความปลอดภัย
4. ดานความสวยงาม
5. ดานระบบสาธารณูปโภค

รูปแบบการดําเนินชีวิต AIO
1. กิจกรรม (Activities)
2. ความสนใจ (Interests)
3. ความคิดเห็น (Opinions)

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุ: มตั ว อย: า งที่ ใชในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใชการสุ: มตั ว อย: า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ชั้นป?ที่ 1 ถึงชั้นป?ที่ 4 ในสาขาดังต:อไปนี้ (1) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (2) สาขาวิชาการจัดการท:องเที่ยว
(3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว:างประเทศ และ (4) สาขาวิชาการโรงแรม โดยใชการคํานวณหาขนาดของกลุ:ม
ตัวอย:างที่ใชในการวิจัย โดยการใชสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความ
คลาดเคลื่อน 5% ไดขนาดตัวอย:าง 273 ตัวอย:าง ดังนั้นเพื่อปZองกันแบบสอบถามที่อาจจะมีขอมูลที่ไม:สมบูรณ
และคลาดเคลื่อนจึงกําหนดกลุ:มตัวอย:างเปDน 400 ตัวอย:าง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบไปดวยขอคํา ถามที่นํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวยตัวแปรตนและตัวแปรตามที่มาจากกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยขอคําถาม
จะพิจารณาจากวัตถุประสงคและสมมติฐานเปDนหลัก มีลักษณะเปDนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการนักศึกษาที่ใชอาคาร
สถานที่และภูมิทัศน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปDน
แบบประมาณค:า (Rating Scale) ในแต:ละคําถามจะมีระดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
นี้มีค:าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งหมดรวมกันไดค:าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) โดยมีค:าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.958
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติ ด ต: อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอใหออกหนั ง สื อ ขอความร: ว มมื อ ไปยั งวิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เปDนกลุ:มตัวอย:างในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. นําแบบสอบถาม ซึ่งหาคุณภาพแลวไปใหกลุ:มตัวอย:างที่ศึกษา โดยผูวิจัยไดชี้แจงใหผูตอบ
แบบสอบถามเขาใจในวัตถุประสงค และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก:อนใหผูตอบแบบสอบถามเริ่มตนทํา
และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง โดยจะใชระยะเวลา ในการเก็บ และทําการรวบรวมขอมูล
ตั้งแต:เดือนมกราคม 2562 - เดือนเมษายน 2562
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4. การวิเคราะห)ขอมูล
การวิเ คราะหขอมู ล ผู วิจั ยไดดํา เนิน การนํา ขอมูล ที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะห โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปดานสถิติ ดังนี้ ขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการ โดยใชสถิติค:าเฉลี่ย และค:าส:วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และนําเสนอผลการวิเคราะหเปDนตารางประกอบการ
บรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ รวมทั้งผลการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส:งผลต:อคุณภาพการ
ใหบริการ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย พบว:า ผลการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
ส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ไดทําการทดสอบความไม:สัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่ใชในการวิเคราะห พบว:า ตัว
แปรที่สามารถพยากรณคุณภาพการใหบริการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก: (1) ความคิดเห็น (x3)
(2) กิจกรรม (x1) และ (3) ความสนใจ (x2) ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถพยากรณคุณภาพการ
ใหบริการ ดานความสะอาด (y1) ไดรอยละ 21.60 เขียนเปDนสมการณพยากรณ ดังนี้ y1 = 1.703 + 0.335
x3 + 0.215 x1 + 0.109 x2 ดานความสะดวกสบาย (y2) ไดรอยละ 44.10 เขียนเปDนสมการณพยากรณ ดังนี้
y2 = 0.255 + 0.472 x3 + 0.263 x1 + 0.147 x2 และดานความปลอดภัย (y3) ไดรอยละ 36.00 เขียนเปDน
สมการณพยากรณ ดังนี้ y3 = 0.503 + 0.503 x3 + 0.254 x1 + 0.107 x2 ส:วนตัวแปรที่สามารถพยากรณ
คุณภาพการใหบริการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก: (1) ความคิดเห็น (x3) (2) ความสนใจ (x2)
และ (3) กิจกรรม (x1) ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถพยากรณคุณภาพการใหบริการ ดานความ
สวยงาม (y4) ไดรอยละ 36.00 เขียนเปDนสมการณพยากรณ ดังนี้ y4 = 0.395 + 0.401 x3 + 0.267 x2 +
0.198 x1 และดานระบบสาธารณูปโภค (y5) ไดรอยละ 31.00 เขียนเปDนสมการณพยากรณ ดังนี้
y5 = 1.095 + 0.400 x3 + 0.207 x2 + 0.145 x1
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
รูป แบบการดํา เนิ นชี วิต ที่ ส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการนักศึกษาที่ใชอาคารสถานที่ และภู มิทัศน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส:งผล
ต:อคุณภาพการใหบริการ อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังต:อไปนี้
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการดานความสะอาด (y1) โดยมีความสัมพันธ
ทางบวก อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก: (1) ความคิดเห็น (x3) (2) กิจกรรม (x1) และ (3) ความ
สนใจ (x2) โดยมีค:าสัมประสิทธิ์เท:ากับ 0.335, 0.215 และ 0.109 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
บุญเลย นอยนารถ และนพกร อุปถัมภ (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส:งเสริมดําเนิน
กิจกรรม 5ส กรณีศึกษา อู:สุริยาการาจ ผลงานวิจัยพบว:า การทําความสะอาดและสุขอนามัยเปDนส:วนหนึ่งของ
การบริการ หรืองานที่ตองการจางคนมาทํา มีหลายบริษัทที่ประสบผลสําเร็จและเติบโตดวยสิ่งนี้ เช:น ธุรกิจซัก
แหง ภารโรงทําความสะอาด วิศวกรสุขาภิบาล การควบคุมมลพิษและการกําจัดของเสีย ความสะอาดเกี่ยวของ
กับปxญหาต:าง ๆ อย:างมาก ความสะอาดมีความหมายมากยิ่งกว:าการทําสะอาด มีปรัชญาที่มากกว:านั้นเปDน
เรื่องราวของความรับผิดชอบในทุก ๆ ดาน สิ่งของที่ตองการใชตองแน:ใจว:าสิ่งต:าง ๆ เหล:านั้นเก็บอยู:ในสภาพที่
ดี ไม:ควรคิดเพียงว:าการทําความสะอาดเปDนเพียงทําใหสะอาดเท:านั้น ควรเขาใจถึงการทําความสะอาดใน
รูปแบบของการตรวจสภาพดวย
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2. รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ส: ง ผลต: อ คุ ณ ภาพการใหบริ ก าร ดานความสะดวกสบาย (y2) โดยมี
ความสัมพันธทางบวก อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก: (1) ความคิดเห็น (x3) (2) กิจกรรม (x1)
และ (3) ความสนใจ (x2) โดยมีค:าสัมประสิทธิ์เท:ากับ 0.472, 0.263 และ 0.147 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญเลย นอยนารถ และนพกร อุปถัมภ (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
ส: งเสริ มดํ า เนิ น กิ จ กรรม 5ส กรณี ศึก ษา อู: สุ ริ ย าการาจ ผลงานวิ จั ย พบว: า การจั ด วางสิ่ งของในรู ป แบบที่
เหมาะสม หลังจากที่ไดกําจัดสิ่งของต:าง ๆ ที่ไม:ไดใชแลว ต:อไปคือการตัดสินใจว:าสิ่งของสิ่งใดควรจัดวางไวที่
ส:วนใดนั้นคือการจัดสะดวก การจัดวางสิ่งของต:าง ๆ ไดอย:างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความปลอดภัยคือ
คําตอบของคําถามที่เหมาะสมในการจัดวางสิ่งของเปDนอย:างไร ปxจจุบันมีหลายวิธีการจัดสถานที่จอดรถเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนยายไดโดยง:าย วิธีการจัดหนังสื่อในหองสมุดเปDนการจัดวางหนังสืออย:างเปDน
ระบบระเบียบ แมกระทั้งการจัดวางสินคาบนชั้นต:าง ๆ ภายในรานขายของชําซึ่งเปDนแนวคิดที่สามารถมองเห็น
และทําใหเกิดประทับใจแต:อาจเปDนสิ่งที่ทําไดยาก
3. รูปแบบการดําเนินชีวิตส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการดานความปลอดภัย (y3) โดยมีความสัมพันธ
ทางบวก อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก: (1) ความคิดเห็น (x3) (2) กิจกรรม (x1) และ (3) ความ
สนใจ (x2) โดยมีค:าสัมประสิทธิ์เท:ากับ 0.503, 0.254 และ 0.107 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิติพล ภูตะโชติ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปxจจัยที่มีอิทธิพลต:อนักท:องเที่ยวชาวไทยในการเลือกพัก
โรงแรมที่จังหวั ดหนองคาย ผลงานวิจัยพบว:า ความปลอดภั ย (Security) ผูใชบริการจะตองไดรับความ
ปลอดภั ย ในการใชบริ การ ไม: เ สี่ ย ง ไม: เ กิ ด ปx ญ หาต: า ง ๆ ตามมาภายหลั ง ไม: ผิ ด พลาดจากการทํ า งานของ
พนักงานใหบริการ
4. รูปแบบการดําเนินชีวิตส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการดานความสวยงาม (y4) โดยมีความสัมพันธ
ทางบวก อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก: (1) ความคิดเห็น (x3) (2) ความสนใจ (x2) และ(3)
กิจกรรม (x1) โดยมีค:าสัมประสิทธิ์เท:ากับ 0.401, 0.267 และ 0.198 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2543) เอกสารประกอบการฝŠกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา หมวดที่
3 พฤติกรรมศาสตร ผลงานวิจัยพบว:า ความเปDนระเบียบเรียบรอยทั้งในแง:ของการจัดตกแต:งอาคารสถานที่ให
สะอาด สวยงาม ร:มรื่น มองดูสบายตาสบายใจ และการจัดกลุ:มของอาคารใหเหมาะกับลักษณะการใชสอย
เพื่อง:ายต:อการดูแลเอาใจใส:เปDนพิเศษ ทั้งนี้ใหยึดประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปDนสําคัญ
5. รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ส: ง ผลต: อ คุ ณภาพการใหบริ ก ารดานระบบสาธารณู ปโภค (y5) โดยมี
ความสัมพันธทางบวก อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก: (1) ความคิดเห็น (x3) (2) ความสนใจ
(x2) และ (3) กิจกรรม (x1) โดยมีค:าสัมประสิทธิ์เท:ากับ 0.400, 0.207 และ 0.145 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วลีรัตน ทองพูล (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะทางกายภาพของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อโฮมออฟฟŒศพารค ผลงานวิจัยพบว:า นอกจากความพอใจใน
สภาพแวดลอมทางกายภาพจะมีความสัมพันธกับการรับรูของบุคคลแลว สิ่งที่มีอิทธิพลต:อความพอใจของผูอยู:
อาศัยต:อที่อยู:อาศัยปxจจุบัน ไดแก: ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการ ซึ่งสามารถกล:าวได
ว:า ในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงตองมีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่พรอม
สําหรับการอํานวยความสะดวกใหแก:ผูที่ซื้อ หรือเช:าไม:ว:าจะเพื่อวัตถุประสงคใดๆ
ขอเสนอแนะจากผลงานวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิ จัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชี วิตที่ ส:งผลต:อคุณภาพการใหบริการนักศึกษาที่ใชอาคาร
สถานที่และภูมิทัศน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังต:อไปนี้
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(1) คุณภาพการใหบริการดานความสะอาด (y1) - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ควรจัดใหมีแม:บานคอยดูแลความสะอาด ความเรียบรอย ไม:ใหมีฝุ•นละออง และสิ่งสกปรก มีจุดทิ้งขยะ มี
การจัดเก็บ จัดการขยะ ภายในหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองประชุม และหองอื่น ๆ ตามแต:ละชั้น
ภายในตัวอาคาร รวมทั้งหองน้ํา มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ไม:มีกลิ่นเหม็นรบกวน ทําใหผูที่มาใชบริการ
รูสึกประทับใจ และเปDนภาพลักษณที่ดีต:อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(2) คุณภาพการใหบริการดานระบบสาธารณูปโภค (y5) - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ควรสนับสนุนระบบไฟฟZา แสงสว:าง เครื่องปรับอากาศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ
Wifi ที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร ภายในหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองประชุม และหองอื่น ๆ ให
มีคุณภาพ เพียงพอต:อความตองการ รวมทั้งหองน้ําภายในตัวอาคารมีระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม มีการ
บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม เช:น ดานกลิ่น, ดานเสียง และสารพิษ เปDนตน
(3) คุณภาพการใหบริการดานความปลอดภัย (y3) - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ควรมีการบํารุงรักษา ตรวจเช็คลิฟทโดยสารภายในอาคาร ใหสามารถใชงานไดอย:างปลอดภัยอยู:เปDน
ประจํา รวมทั้งอุปกรณปZองกันอัคคีภัย ภายในบริเวณอาคาร มีความพรอมใชงานอยู:เสมอ เช:น ถังดับเพลิง
สายฉีดน้ําแรงดันสูง ขวาน หัวฉีดดับเพลิง ความมั่นใจต:อระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน และบริเวณ
โดยรอบ เช:น มีการติดตั้งกลองวงจรปŒด มีมาตรการควบคุมผ:านเขา - ออก เพื่อความปลอดภัยต:อชีวิตและ
ทรัพยสิน เปDนตน
(4) คุณภาพการใหบริการดานความสวยงาม (y4) - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ควรมีการดูแลตัดแต:งตนไม ตัดหญาที่บดบังสถาปxตยกรรมบริเวณโดยรอบอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ใหมี
ความสวยงาม ความร:มรื่น และน:าอยู:อาศัย รวมทั้งภายในตัวอาคารมีการตกแต:งที่สวยงาม สรางบรรยากาศกับ
การเรียนการสอน และการใชบริการ มีการประชาสัมพันธ แจงข:าวสาร โดยใชจอ LED ขนาดใหญ:, โทรทัศน,
บอรดติดประกาศ ทําใหดูเปDนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เปDนตน
(5) คุณภาพการใหบริการดานความสะดวกสบาย (y2) - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ควรสนับสนุนอุปกรณเทคโนโลยีการเรียนการสอนตามหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ใหมีสื่อการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ เช:น คอมพิวเตอร, โทรทัศน, โปรเจ็คเตอร และอื่น ๆ ที่เปDนประโยชนกับการเรียน
การสอน รวมทั้งมีพื้นที่ส:วนกลาง พื้นที่สาธาราณะประโยชนเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา เช:น
หองอาหาร หองละหมาด ลานเอนกประสงค หรือตูน้ําดื่มมีใหบริการเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
รวมทั้งการจัดพื้นที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต เปDนสัดส:วนเพียงพอ และมีความสะดวกสบายสําหรับผูมาใช
บริการ เปDนตน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อต:อการเรียนรูของนักศึกษาในสังกัดหน:วยงาน
อื่นๆ เช:น วิทยาลัย คณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อนําประโยชนที่ไดรับมาพัฒนาปรับใชใหเหมาะสม
กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต:อไป
2. ควรทําการศึกษาในระยะยาว เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปxญหาต:างๆ ที่เกิดขึ้นและนําผล
การศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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