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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค*เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมี (2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี และ (3) ศึกษาคุณภาพการใหGบริการ
บํารุงรักษาที่มีความสัมพันธ*ตIอความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.
อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยกลุIมตัวอยIาง ไดGแกI นักศึกษาที่เขGามาใชGบริการในหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร*
จํานวน 273 คน เครื่องมือที่ใชGเปOนแบบสอบถาม สถิติที่ใชGในการวิเคราะห*ขGอมูล ไดGแกI ความถี่ รGอยละ คIาเฉลี่ย
สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห*สถิติเชิงอนุมานโดยใชGคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*อยIางงIายแบบเพียร*สัน
ผลการศึกษา พบวIา (1) คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการเคมี ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปOนรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นเปOนลําดับแรก คือ ดGานการใหGบริการอยIาง
ตIอเนื่อง รองลงมา คือ ดGานการใหGบริการอยIางเพียงพอ และลําดับสุดทGาย คือ ดGานการบริการอยIางกGาวหนGา
ตามลําดับ (2) สIวนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปOนรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นเปOนลําดับแรก คือ ดGานสภาพแวดลGอมและ
สถานที่ รองลงมา คือ ดGานวัสดุครุภัณฑ* และลําดับสุดทGาย คือ ดGานความปลอดภัย ตามลําดับ และ (3) คุณภาพ
การใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมีมีค วามสัม พัน ธ*ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการใน
หGองปฏิบัติการเคมี อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปOนไปตามสมมติฐาน
คําสําคัญ : คุณภาพการใหGบริการ, ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research were to (1) study maintenance service quality of the
chemical laboratory (2) study the satisfaction of students using the chemical laboratory, and (3)
study the relationships of maintenance services quality and the satisfaction of students using the
chemical laboratories of TR Lab Engineering Company Ltd. Research samples were 273 students
who use the laboratory. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, mean, and
standard deviation. Pearson correlation coefficient employed to test research hypothesis. The
results showed that (1) the maintenance service quality of the chemical laboratory of TR Lab
Engineering Company Limited was rated at the highest level. Considering in detail, respondents
mostly concern the provision of continuous service, followed by sufficient services, fast service and
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progressive service, respectively. (2) the satisfaction of students using the laboratory of TR Lab
Engineering Company Limited was rated at the highest level. When considering in detail,
respondents mostly concern environment and location, followed by equipment, reliability and,
finally, safety. And (3) maintenance service quality was relating to student’s satisfaction of using
the laboratory with 0.05 level of significance.
Keywords: service quality, satisfaction
บทนํา
ปhจจุบันหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร* ถือไดGวIาเปOนสิ่งจําเปOนอยIางยิ่งสําหรับการศึกษาเนื่องจากเปOน
สถานที่สําหรับใชGคGนควGาทดลอง หาความรูGของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะชIวยใหGการพัฒนาทางดGานวิทยาศาสตร*
เกิดการพัฒนาอยIางตIอเนื่อง นักเรียน นักศึกษา ไดGสัมผัสและทดลองดGวยตนเองทําใหGเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
สIงผลใหGนักเรียน นักศึกษา มีความเขGาใจและมีประสบการณ*ในการทําการทดลอง ไมIวIาจะเปOนในสถานศึกษา
ระดับใดก็ตาม ซึ่งสามารถชIวยใหGผูGปฏิบัติงานในหGองปฏิบัติการไดGรับความรูGความเขGาใจ และนําไปปฏิบัติไดGอยIาง
ถูกตGอง ตลอดจน สIงเสริมใหGผูGเกี่ยวขGองนําไปใชGเพื่อเกิดประโยชน*ตIอไป (สถาบันสIงเสริมการสอนวิทยาศาสตร*
และเทคโนโลยี, 2546และวิจารณ* พานิช, 2556) ทั้งนี้จะเห็นไดGวIาหGองปฏิบัติการ หรือหGองแล็บ มีความสําคัญตIอ
ระบบการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย เนื่องจากเปOนแหลIงคGนควGาทดลอง ทางวิทยาศาสตร*เพื่อใหG
เกิดองค*ความรูGใหมIเกิดขึ้นในการนํามาใชGประโยชน*ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง ยังใชGเปOนหGองทดลองในการคิดคGน
หานวั ตกรรม องค* ความรูG ในการนํ ามาใชG ในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ* ในรู ปแบบใหมI เพื่ อที่ จะตอบสนองตI อความ
ตGองการของตลาดในอนาคต
บริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ถือเปOนบริษัทหนึ่ง ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบ
ติดตั้ง จําหนIายอุปกรณ*เกี่ยวกับหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร* ซึ่งดําเนินธุรกิจมาอยIางยาวนาน ตลอดจนการ
ออกแบบหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร*ที่มีความทันสมัย มีการจัดวางอุปกรณ*ตIาง ๆ ภายในหGองอยIางเปOน
ระเบียบ ดGวยชIางผูGที่ติดตั้งมีความชํานาญ มีอุปกรณ*ในการดําเนินงานที่ครบครัน ตลอดจนมีบริการที่ดีสรGาง
ความพึงพอใจใหGกับลูกคGาในทุกระดับทั้งกIอนการขายและการบริการหลังการขาย โดยบริษัทจะมีการบริการ
หลังการขาย ดGวยการบริการตรวจเช็ค เพื่อใหGคุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ*ภายในหGองปฏิบัติการมีความ
พรGอมสําหรับการใชGงาน ซึ่งจะมีการบริการตรวจเช็คทุก 2 เดือน หรือถGามีปhญหาในขณะใชGงาน ทางบริษัทก็จะ
มีการจัดสIงเจGาหนGาที่ไปดําเนินการแกGไขอยIางเรIงดIวน เพื่อใหGหGองปฏิบัติการมีความพรGอมสําหรับการใหGบริการ
จากที่กลIาวมาขGางตGนจึงทําใหGผูGศึกษามีความสนใจในการศึกษาคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการ
เคมี เพื่อศึกษาคGนควGา ทดลอง เรียนรูG กระบวนการทางวิทยาศาสตร* ซึ่งนักศึกษาจะไดGสัมผัสเครื่องมือ อุปกรณ*
ครุภัณฑ*ตIาง ๆ ที่นํามาใชGในการทดลอง วIานักศึกษามีความที่มาใชGบริการในหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร* มี
ความพึงพอใจในการใชGบริการทั้งในดGานสภาพแวดลGอมและสถานที่ภายในหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร*
ดGานความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณ* ครุภัณฑ*ที่นํามาใชGในการทดลอง และดGานความเชื่อมั่นในการใชG
บริ ก ารในหG อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร* เพื่ อ ที่ ท างบริ ษั ท จะนํ า ขG อ มู ล ที่ ไ ดG จ ากการศึ ก ษามาพั ฒ นา
กระบวนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงคุณภาพการใหGบริการใหGมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตIอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมีของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมีของบริษัท ที.อาร*.
แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาที่มีความสัมพันธ*ตIอความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชG
บริการหGองปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษามีความความสัมพันธ*ตIอความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการ
หGองปฏิบัติการของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดG านประชากร ประชากรที่ใชGในการวิจัยครั้งนี้ ไดGแกI นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร*
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปmที่ 1-4 จํานวน 856 คน (ฝpายทะเบียน
คณะวิทยาศาสตร*, ขGอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
2. ขอบเขตดGานเนื้อหา ในการศึกษาเรื่องคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมี ของ
บริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่ใชGในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแปรอิสระ ไดGแกI
คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษา ของ Millett (1954 อGา งในชวัล เอี่ย มสกุล รัต น*, 2557) ไดGแกI (1) การ
ใหGบริการอยIางรวดเร็ว (2) การใหGบริการอยIางเพียงพอ (3) การใหGบริการอยIางตIอเนื่อง และ (4) การบริการ
อยIางกGาวหนGา สIว นตัวแปรตาม ไดG แกI ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการหGองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร* ของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1994 อGางอิงในวัชราภรณ* จันทร*สุวรรณ, 2555)
ไดGแกI (1) ดGานวัสดุครุภัณฑ* (2) ดGานสภาพแวดลGอมและสถานที่ (3) ดGานความปลอดภัย และ (4) และดGาน
ความนIาเชื่อถือ
3. ขอบเขตดGานเวลา ผูGวิจัยทําการศึกษาระหวIางเดือน มิถุนายน–ตุลาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปOนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาความสัมพันธ*คุณภาพการใหGบริการ
บํารุงรักษา ที่มีความสัมพันธ*ตIอการความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เขGามาใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี
2. ขั้นตอนการวิจัย ประชากรที่ใชGในการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาที่เขGามาใชGบริการในหGองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร*ของ คณะวิทยาศาสตร* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปmที่ 1-4
จํานวน ทั้งสิ้น 856 คน ซึ่งผูGศึกษาไดGใชGสูตรคํานวณ ทาโร ยามาเนI ที่ ไดGขนาดกลุIมตัวอยIาง 273 คน สําหรับ
เครื่องมือที่ใชGในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปOนเครื่องมือ ขGอมูลมีคIาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha
(Cronbach, 1674 : 161) เทIากับ 0.97 โดยที่แบบสอบถามแบIงออกเปOน 4 สIวน ไดGแกI สIวนที่ 1 ขGอมูลทั่วไปของ
กลุIมตัวอยIาง ไดGแกI เพศ อายุ ชั้นปmการศึกษา ชIวงเวลาในการใชGบริการ สIวนที่ 2 ขGอคําถามเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหGบริการบํารุงรักษา สIวนที่ 3 ขGอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการในหGองปฏิบัติการ
และสIวนที่ 4 ขGอเสนอแนะ โดยในสIวนที่ 2 และ 3 เปOนคําถามแบบมาตราสIวนประมาณคIา 5 ระดับ
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3. การเก็บรวบรวมขGอมูล การวิจัยครั้งนี้ผูGวิจัยไดGเก็บรวบรวมขGอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการดังนี้ (1) ขอหนังสือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขออนุญาตเขGาไปทําวิจัย และ
เก็บรวบรวมขGอมูลวิจัย (2) เมื่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบั ง อนุ ญ าตใหG ส ามารถเขG า ไปเก็ บ ขG อ มู ล ไดG ผูG วิ จั ย ดํ า เนิ น การเก็ บ ขG อ มู ล ดG ว ยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามตามสัดสIวนของกลุIมตัวอยIาง ซึ่งใชGระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 2 สัปดาห* (3) เมื่อไดGรับ
แบบสอบถามคืนผูGวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ*ของคําตอบในแบบสอบถาม และ (4) นําผลที่ไดGจากการ
เก็บขGอมูลไปวิเคราะห*ผลโดยใชGโปรแกรมคอมพิวเตอร*สําเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะห*ขGอมูล
สถิติที่ใชGในการวิเคราะห* ไดGแกI ความถี่ (Frequency) รGอยละ (Percentage) คIาเฉลี่ย (Mean) และ
สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห*สIวนที่ 1-4 ซึ่งในสIวนที่ 2-4 มีเกณฑ*ในการ
พิจารณาระดับคIาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ของลิเคิร*ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103 อGางอิงใน น้ําลิ น
เทียมแกGว 2556) ไดGแกI คIาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูIในระดับมากที่สุด คIาเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูIในระดับมาก คIาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูIในระดับปานกลาง
คIาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูIในระดับนGอย คIาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูI
ในระดับนGอยที่สุด และการทดสอบสมมติฐานใชGการวิเคราะห* หาคIาสหสัมพันธ*อยIางงIายแบบเพียร*สัน ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
1. คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ภาพรวมมี คI าเฉลี่ ยอยูI ในระดั บมากที่ สุ ด (คI าเฉลี่ ย 4.47) เมื่ อพิ จารณาคุ ณภาพการใหG บริ การบํ ารุ งรั กษาใน
หGองปฏิบัติการเคมี จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดGานการใหGบริการอยIางตIอเนื่อง มี
คIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.55) รองลงมา คือ ดGานการใหGบริการอยIางเพียงพอ มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับ
มากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.46) ดGานการใหGบริการอยIางรวดเร็ว มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.43) และลําดับ
สุดทGาย คือ ดGานการบริการอยIางกGาวหนGา มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.43) ตามลําดับ และเมื่อ
วิเคราะห*ในรายละเอียดสรุปไดGดังนี้
1.1 คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานการใหGบริการอยIางรวดเร็ว ภาพรวมมี
คIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.43) เมื่อพิจารณาคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการเคมี
ดGานการใหGบริการอยIางรวดเร็ว จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ เจGาหนGาที่มีความรวดเร็ว
ในการใหGบริการตรวจสอบคุณภาพของหGองปฏิบัติการ มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ
เจGาหนGาที่มีความชํานาญในการตรวจสอบ ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ*ในหGองปฏิบัติการ ทําใหGการปฏิบัติงานไดGเร็วขึ้น เมื่อ
เกิดปhญหาการใชGงาน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.45) และลําดับสุดทGาย คือ เจGาหนGาที่มีความรวดเร็ว
ในการตรวจสอบปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ*ในหGองปฏิบัติการอยIางรวดเร็ว ภายใน 7 วัน เมื่อเกิดปhญหาการใชGงาน มี
คIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.36) ตามลําดับ
1.2 คุณภาพการใหGบริการบํารุ งรั กษาในหG องปฏิบั ติการเคมี ดG านการใหG บริ การอยI างเพี ยงพอ
ภาพรวมมี คI าเฉลี่ ยอยูI ในระดั บมากที่ สุ ด (คI าเฉลี่ ย 4.46) เมื่ อพิ จารณาคุ ณภาพการใหG บริ การบํ ารุ งรั กษาใน
หGองปฏิบัติการเคมี ดGานการใหGบริการอยIางเพียงพอ จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ
เจGาหนGาที่มีจํานวนเพียงพอตIอการใหGบริการตรวจสอบ คุณภาพหGองปฏิบัติการใหGสามารถใชGงานไดGอยIางตIอเนื่อง
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มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.53) รองลงมา คือ เจGาหนGาที่มีความรูGความชํานาญเฉพาะทางในการ
ตรวจสอบ ปรั บปรุ งบํ ารุ งรั กษาวั สดุ ครุภั ณฑ* ในหG องปฏิ บั ติการอยI างเพี ยงพอ มีคIาเฉลี่ ยอยูIในระดั บมากที่ สุ ด
(คIาเฉลี่ย 4.53) และลําดับสุดทGาย คือ วัสดุอุปกรณ* เครื่องมือ มีความเพียงพอสําหรับการใหGบริการ ตรวจสอบ
ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ*คุณภาพหGองปฏิบัติ มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.39) ตามลําดับ
1.3 คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานการใหGบริการอยIางตIอเนื่อง
ภาพรวมมี คIาเฉลี่ ยอยูI ในระดั บมากที่ สุ ด (คI าเฉลี่ ย 4.55) เมื่ อพิ จารณาคุ ณภาพการใหG บริ การบํารุ งรักษาใน
หGองปฏิบัติการเคมี ดGานการใหGบริการอยIางตIอเนื่อง จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ
เจG า หนG า ที่ มีบ ริ การตรวจสอบหG องปฏิ บั ติ การอยI างตI อเนื่ อง ในทุ ก 2 เดื อน มี คIาเฉลี่ ยอยูI ในระดั บ มากที่ สุ ด
(คIาเฉลี่ย 4.67) รองลงมา คือ เจGาหนGาที่มีการตรวจสอบ บํารุงรักษา ครุภัณฑ*ในหGองปฏิบัติการอยIางตIอเนื่อง มี
คIาเฉลี่ ยอยูI ในระดั บมากที่ สุ ด (คI าเฉลี่ย 4.44) และลํ าดั บสุดทG าย คื อ เจGาหนG าที่ มีการเก็ บขG อมู ลจากผูGใหG อง
ปฏิบัติการ เพื่อใชGในการใหGบริการครั้งตIอไป มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.30) ตามลําดับ
1.4 คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานการบริการอยIางกGาวหนGา ภาพรวม
มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.43) เมื่อพิจารณาคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการ
เคมี ดGานการบริการอยIางกGาวหนGา จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ เจGาหนGาที่มี
ออกแบบหGองปฏิบัติการใหGมีความทันสมัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปhจจุบัน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด
(คIาเฉลี่ย 4.54) รองลงมาคือ เจGาหนGาที่มีการออกแบบครุภัณฑ* เชIน อIางน้ํา ก{อกน้ํา ชั้นวาง เปOนตGน ใหGมีความ
เหมาะสม สะดวกกับการใชGงานในขณะปฏิบัติงาน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.44) และลําดับ
สุดทGาย คือ เจGาหนGาที่มีพัฒนาออกแบบอุปกรณ*ในหGองปฏิบัติการ เชIน ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร* เปOนตGน ใหGมี
ความทันสมัย สะดวกตIอการใชGงานในขณะปฏิบัติงาน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.30) ตามลําดับ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.42) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตI อการใชG บริ การในหG องปฏิ บั ติ การเคมี จํ าแนกรายดG าน พบวI า ดG านที่ มีความคิ ดเห็ นลํ าดั บแรก คื อ ดG าน
สภาพแวดลGอมและสถานที่ มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.47) รองลงมา คือ ดGานวัสดุครุภัณฑ* มี
คIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.45) ดGานความนIาเชื่อถือ มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.49)
และลําดับสุดทGาย คือ ดGานความปลอดภัย มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.38) ตามลําดับ และเมื่อ
วิเคราะห*ในรายละเอียดสรุปไดGดังนี้
2.1 ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่มีตI อการใชG บ ริ การในหG องปฏิบั ติ การเคมี ดG า นวัส ดุ ครุ ภั ณฑ*
ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.45) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชG
บริการในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานวัสดุครุภัณฑ* จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ วัสดุ
ครุภัณฑ* อยูIในสภาพที่ดีพรGอมใชGงาน เชIน โต{ะทดลอง ตูGเก็บสารเคมี ตูGดูดควัน เปOนตGน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมาก
ที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.56) รองลงมา คือ ครุภัณฑ*และอุปกรณ*ที่มีอยูI มีความทันสมัย สามารถใชGงานไดGตลอดเวลา มี
คIาเฉลี่ ยอยูIในระดับมากที่ สุด (คI าเฉลี่ ย 4.43) และลําดั บสุ ดทG าย คื อ จํานวนครุ ภั ณฑ* และอุปกรณ* มี จํ านวน
เพียงพอตIอจํานวนนักศึกษาที่เขGามาใชGงาน เชIน ตูGดูดควัน โต{ะทดลอง เปOนตGน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด
(คIาเฉลี่ย 4.40) ตามลําดับ
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานสภาพแวดลGอม
และสถานที่ ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.47) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานสภาพแวดลGอมและสถานที่ จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความ
คิดเห็นลําดับแรก คือ ระบบระบายอากาศดGวยพัดลม มีจํานวนพัดลมที่เพียงพอใชGงานไดG มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมาก
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ที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.60) รองลงมา คือ ระบบแสงสวIางภายในหGองปฏิบัติการมีเพียงพอเหมาะสมตIอการปฏิบัติงาน มี
คIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.35) และลําดับสุดทGาย คือ การจัดวางและสภาพของโต{ะทดลอง เกGาอี้ตูG
เก็บสารเคมี อIางน้ํา รวมถึงอุปกรณ*อื่น ๆ ถูกจัดวางอยIางเหมาะสม มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ ย
4.34) ตามลําดับ
2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานความปลอดภัย
ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.38) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชG
บริการในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานความปลอดภัย จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ
ระบบบํ าบั ดอากาศที่ ปนเป|} อนสารเคมี เพี ยงพอ ใชG งานไดG ดี มี คIาเฉลี่ ยอยูI ในระดั บมากที่ สุ ด (คI าเฉลี่ ย 4.60)
รองลงมา คือ ระบบบําบัดน้ําที่ปนเป|}อนสารเคมี เพียงพอ ใชGงานไดGดี มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย
4.38) และลําดับสุดทGาย คือ การจัดทําป~าย สัญลักษณ* บIงบอกเขตพื้นที่อันตรายอยIางชัดเจน เพื่อป~องกันไมIใหG
เกิดอันตรายกับนักศึกษาและผูGที่ไมIมีสIวนเกี่ยวขGอง มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.27) ตามลําดับ
2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชG บริการในหGองปฏิ บัติการเคมี ดGานความนI าเชื่อถื อ
ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูI ในระดั บมากที่ สุด (คI าเฉลี่ย 4.39) เมื่ อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชG
บริการในหGองปฏิบัติการเคมี ดGานความนIาเชื่อถือ จําแนกรายดGาน พบวIา ดGานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ระบบ
การติดตั้งวัสดุครุภัณฑ* เพื่อป~องกันอันตรายจากสารเคมี เชIน ตูGเก็บสารเคมี ตูGดูดไอระเหยของสารเคมี เปOนตGน มี
คุณภาพไดGมาตรฐาน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.50) รองลงมา คือ วัสดุ ครุภัณฑ* มีคุณภาพไดG
มาตรฐาน เชIน โต{ะทดลองตGองสามารถทนตIอการกัดกรIอนไดGเปOนอยIางดี เปOนตGน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด
(คIาเฉลี่ย 4.39) และลําดับสุดทGาย คือ ระบบความปลอดภัยในภายในหGองปฏิบัติการ การวางระบบป~องกันภัย เชIน
ถังดับเพลิง ระบบฝhกบัวฉุกเฉิน เปOนตGน เพื่อใหGผูGใชGงานเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมาก
ที่สุด (คIาเฉลี่ย 4.33) ตามลําดับ
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวIา คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมี ของ
บริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีความสัม พัน ธ*ตIอ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการใน
หGองปฏิบัติการ อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปOนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวIา
คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมี ดGานการใหGบริการอยIางรวดเร็ว ดGานการใหGบริการอยIาง
เพียงพอ ดGานการใหGบริการอยIางตIอเนื่อง และดGานการบริการอยIางกGาวหนGา มีความสัมพันธ*ตIอความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการในหGองปฏิบัติการ อยูIในระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
1. คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติการเคมี พบวIา คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาใน
หGองปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาคุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาในหGองปฏิบัติ การเคมี รายดGานพบวI า ลําดับแรก คือ ดG านการ
ใหGบริการอยIางตIอเนื่อง รองลงมา คือ ดGานการใหGบริการอยIางเพียงพอ ดGานการใหGบริการอยIางรวดเร็ว และ
ลําดับสุดทGาย คือ ดGานการบริการอยIางกGาวหนGา ตามลําดับ สอดคลGองกับผลการศึกษาของ ชลธิชา ศรีบํารุง
(2557) ทําการศึกษาเรื่องการศึกษา คุณภาพการใหGบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬIอ จังหวัด ชลบุรี
พบวIา ผูGรับบริการมีความคิดเห็นตIอคุณภาพการใหGบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬIอ จังหวัดชลบุรี ใน
ภาพรวมมีคIาเฉลี่ยอยูIในระดับดี เมื่อพิจารณาเปOนรายดGาน พบวIา ดGานความตั้งใจที่จะใหGบริการดGวยความรวดเร็ว
มีคIาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดGานการทําใหGผูGมาใชGบริการเกิดความเชื่อมั่น ดGานความเอาใจใสIตIอผูGมาใชGบริการ
ดG านความนI าเชื่ อถื อของธนาคารและดG านลั กษณะทางกายภาพ ตามลํ าดั บ นอกจากนี้ ยั งสอดคลG อ งกั บ ผล
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การศึกษาของ สุนารี แสนพยุห* (2557) ไดGศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตIอการใหGบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรGอยเอ็ด ซึ่งเปOนการสรGางความเชื่อมั่นใหGกับผูGขอรับบริการ
พบวIา ประชาชนมีความพึงพอใจตIอคุณภาพการใหGบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง โดยรวมอยูIใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปOนรายดGาน พบวIา ลําดับแรกคือ ดGานการใหGบริการอยIางเสมอภาค รองลงมาคือ
ดGานการใหGบริ การอยI างตI อเนื่ อง ดG านการใหGบริ การอยI างเพียงพอ ดG านการใหGบริ การที่ตรงเวลาและดG านการ
ใหGบริการอยIางกGาวหนGาตามลําดับ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี พบวIา ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ภาพรวมมีคIาเฉลี่ย
อยูIในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตIอการใชGบริการในหGองปฏิบัติการเคมี รายดGาน
พบวIา ลําดับแรก คือ ดGานสภาพแวดลGอมและสถานที่ รองลงมา คือ ดGานวัสดุครุภัณฑ* ดGานความนIาเชื่อถือ และ
ลําดับสุดทGาย คือ ดGานความปลอดภัย ตามลําดับ สอดคลGองกับผลการศึกษาของ กฤษณพงศ* สุขสมบูรณ*และ
คณะ (2559) ทํ าการศึ กษาเรื่ องความพึ งพอใจตI อการใชG บริ การหG องสมุ ดของนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม พบวIา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพึงพอใจตIอการใชGบริการหGองสมุด ภาพรวมอยูI
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปOนรายดGานพบวIา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจตIอ
การใหGบริการของหGองสมุด ในระดับมาก 2 ดGาน ไดGแกI ดGานอาคารสถานที่และดGานการบริการและนักศึกษามี
ความพึงพอใจตIอการใหGบริการของหGองสมุด ในระดับปานกลาง 3 ดGาน ไดGแกI ดGานวัสดุสารสนเทศ ดGาน
ครุภัณฑ*และดGานประชาสัมพันธ* นอกจากนี้ยังสอดคลGองกับผลการศึกษาของ วัสนันท* สุดประเสริฐ (2557) ไดG
ศึกษาเรื่ อง ปhจจั ยที่ สI งผลตIอคุ ณภาพการใหG บริ การแกIลู กคGา บริ ษัท ซั มมิ ท ฮอนดG าออโตโมบิล จํากั ด (สาขา
บางนา) พบวIา คุณภาพการใหGบริการแกIลูกคGาดGานความนIาเชื่อถือ ดGานความสามารถการตอบสนอง ดGานความ
แนIนอน ดGานความเขGาใจลูกคGาและดGานลักษณะที่สัมผัสไดGอยูIในระดับดี ซึ่งเปOนการสรGางความพึงพใจใหGกับผูGมา
ใชGบริการ
3. คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาที่มีความสัมพันธ*ตIอการความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการ
ในหGองปฏิบัติการเคมี พบวIา คุณภาพการใหGบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร*.แล็บ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด มีความสัมพันธ*ตIอความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขGามาใชGบริการในหGองปฏิบัติการ อยIางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปOนไปตามสมมติฐาน สอดคลGองกับผลการศึกษาของ รัชนี อัศวรุIงนิรันดร*และคณะ (2557)
ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูGใหGและผูGรับบริการหGองปฏิบัติการพยาธิวิทยา พบวIา ความพึงพอใจของ
ผูGรับบริการภายนอกตIองานหGองเจาะเลือด รGอยละ 71.08 งานธนาคารเลือด รGอยละ 90.38 และควรปรับปรุง
ดGานความเอาใจใสIและความรับผิดชอบ ของเจGาหนGาที่รวมถึงความรวดเร็วในการบริการ สIวนความพึงพอใจ
ของผูGรับ บริการภายในตIอภาพรวมของการบริการงานหGองปฏิบัติการกลาง รGอยละ 70.17 งานธนาคารเลือด
รGอยละ 72.53 งานพยาธิวิทยากายวิภาค รGอยละ 72.35 และงานปฏิบัติการกลางนอกเวลาราชการ รGอยละ
70.90 ควรปรับปรุงความรวดเร็วในการออกผลการ ทดสอบและควรมีการเป•ดการตรวจวิเคราะห*เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ส อดคลG องกั บ งานของ สถาบั นสI งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร* และเทคโนโลยี (2546) ไดG กําหนด
หลักการและแนวทางในการจัดหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร* ทั้งในเรื่องของ การวางแผนผังหGองปฏิบัติการ
การจัดการหGองปฏิบัติการ ครุภัณฑ*ในหGองปฏิบัติการ การจัดระบบสาธารณูปโภคในหGองปฏิบัติการ การจัด
หGองเสริมปฏิบัติการ ซึ่งตGองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูGใชGบริการเปOนหลัก แสดงใหGเห็นวIา การใหGบริการ
บํารุงรักษาหGองปฏิบัติการ ผูGใหGบริการตGองมีการพัฒนาออกแบบหGองปฏิบัติการ วัสดุครุภัณฑ*อุปกรณ* เพื่อใชGใน
การทดลองภายในหGองปฏิบัติการใหGมีความทันสมัย สอดคลGองกับความตGองการ เพื่อใหGเกิดความนIาเชื่อถือใหGกับ
ผูGรับบริการ และยังสอดคลGองกับงานของ วิษิกตา เพ็ฃรปูน (2557) การทําการศึกษาเรื่อง ประเมินมาตรฐาน
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หGองปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร*การเกษตร พบวIา หGองปฏิบัติการที่อยูIในระดับมาตรฐาน แสดงใหGเห็นวIา
การบริการอยIางรวดเร็วในการบริการบํารุงรักษาหGองปฏิบัติการเคมี เพื่อใหGวัสดุอุปกรณ* ครุภัณ ฑ*ต ลอดจน
หGองปฏิบัติการเคมี มีความปลอดภัยในการ ใชGงาน ยIอมสIงผลตIอความพอใจของผูGใชGบริการ
ขอเสนอแนะ
ขGอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต*ใชG 1. สถานศึกษาควรมีการตรวจเช็ค ซIอมบํารุง รักษา
วัสดุครุภัณฑ*รIวมทั้งอุปกรณ*ภายในหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร*อยIางตIอเนื่อง หลังจากหมดสัญญาประกัน
คุ ณภาพสิ น คG า และบริ การ เพื่ อทํ าใหG วั ส ดุ ครุ ภั ณฑ* รI ว มทั้ งอุ ป กรณ* ภ ายในหG องปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ทยาศาสตร*
มีสภาพที่พรGอมใชGงาน เพื่อใหGเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนํามาใชGในการปฏิบัติงาน และ 2. การ
ตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ*รIวมทั้งอุปกรณ*ภายในหGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร* สถานศึกษาควรมีการ
คํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานของสินคGากIอนการตัดสินใจซื้อ เพื่อใหGไดGสินคGาที่ดีมีคุณภาพและงIายตIอการดูแล
รักษา
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