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บทสรุปผูบริหาร 

การศึกษาวิเคราะหในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจทัศนคติเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย

ซึ่งเปนผูใหบริการ และวัดความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบ

การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางในทัศนคติแต

ละดานตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 4) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ

ความพึงพอใจในแตละดานในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ประจําปการศึกษา 

2562 เพื่อเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานและผูใชบริการไดรวมแสดงความคิดเห็น และสะทอนความ

ตองการตอมหาวิทยาลัย เพ่ือนําขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดไปพัฒนาศักยภาพการจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัย และการใหบริการของหนวยงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย บุคลากร และนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีผูตอบแบบสอบถามคร้ังนี้จํานวนทั้งสิ้น 292 คน กลุมแรกเปนกลุม

ตัวอยางวัดทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวนตัวอยาง 104 คน สวนใหญเปนเพศชาย 

รอยละ 75 จํานวนมากที่สุด มีอายุ 40 ปขึ้นไป รอยละ 58.65 มีระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญ คือ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 74.04 มีประสบการณในการ

ทํางาน สวนใหญตั้งแตระยะเวลา 6 – 10 ป รอยละ 50.96 กลุมท่ีสองเปนกลุมตัวอยางวัดความพึง

พอใจ ไดแก กลุมตัวอยางบุคลากร จํานวน 84 คน รอยละ 44.68 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

66.67 จําแนกตามกลุมอายุจํานวนมากที่สุด คือ ระหวาง 31-40 ป และ 41-50 ป ซึ่งมีจํานวนเทากัน 

คิดเปนรอยละ 30.95 เปนสายงานผูปฏิบัติงาน มากที่สุด รอยละ 96.43 มีระดับการศึกษาสูงสุด สวน

ใหญ คือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 63.10 และกลุมเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 55.32 จาก

การสุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงไดจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 49.04 และ 50.96 

ตามลําดับ จําแนกประชากรตามกลุมอายุ มีมากท่ีสุด คือ อายุระหวาง 21-23 ป รอยละ 75.96 สวน

ใหญ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป ท่ี 3 รอยละ 37.50 เมื่อพิจารณาในดานทัศนคติของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 แตถาพิจารณาทัศนคติในรายดานจะเห็นไดวา 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีทัศนคติเห็นดวยในระดับมากดานการบริหารจัดการ และดาน

งบประมาณ สําหรับดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานวัสดุอุปกรณ และดานระบบงานใน

หนวยงาน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมีทัศนคติเห็นดวยในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 4.39, 3.96, 

3.29, 3.42 และ 2.89 ตามลําดับ ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพศหญิงและเพศชายมี
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ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 0.690 , Sig = 0.316) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพศชายมีทัศนคติในดานบริหารจัดการตอการจัดระบบ

การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย สูงกวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพศหญิง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 1.879* ,Sig = 0.049) 

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย พบวาความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 

3.77 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยแยกความพึงพอใจบริการแตละดานคือ ดานการดูแลสถานที่

และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ดาน

การปองกันและระงับอัคคีภัย และดานการจัดระบบการจราจร คาเฉลี่ย 3.84, 3.77, 3.78 และ 3.74 

อยูในระดับความพึงพอใจมากตามลําดับ เมื่อทดสอบสถิติพบวา นักศึกษาความพึงพอใจดานการ

ปองกันชีวิตและทรัพยสินสูงกวาบุคลากร โดยมีคาเฉล่ียสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(t = 2.842* ,Sig = 0.005) แตในดานการปองกันและระงับอัคคีภัย พบวาบุคลากรมีความพึงพอใจ

ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย สูงกวานักศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (t = -3.564* ,Sig = 0.003) 

กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในแตละดานที่มากท่ีสุด ดังนี้ 1) ดานการดูแล

สถานที่และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางตองการเพิ่มอัตรากําลังมากข้ึนเพราะ

มหาวิทยาลัยมีทรัพยสินจํานวนมาก กลองวงจรปดควรจะมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาใหสามารถ

ใชงานไดตลอดเวลา และควรจะติดตั้งใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีที่จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ 2) ดานการ

ปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา กลุมตัวอยางตองการมีเจาหนาที่ประจําเวรยาม

ในทุกคณะ และหนวยงาน กลุมตัวอยางตองการ Web page ในการรองเรียนสําหรับบุคลากรและ

นักศึกษา มี Admin ดูแลอยางสม่ําเสมอ 3) ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย กลุมตัวอยางตองการ

ใหรวมกับคณะหนวยงานตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงประจําอาคารทุกเดือน การใหความรวมมือกับ

คณะในการใหความรูแกบุคลากรดานการปองกันและระงับอัคคีภัย กลุมตัวอยางตองการ Web page 

เก่ียวกับการแจงเตือน และชองทางการติดตอเจาหนาที่อัคคีภัยในกรณีฉุกเฉิน 4) ดานการจัดระบบ

จราจร กลุมตัวอยางตองการใหเจาพนักงานไดรับการอบรมเรื่องกิริยามารยาท การพูดจา ความ

พฤติกรรมที่เหมาะสม การเอาใจใส และการยิ้มแยมของเจาหนาท่ีในการบริการ ตองการใหปรับปรุง

การประชาสัมพันธระบบการจราจรในการจัดงานในพิธีตาง ๆ ใหทราบกันอยางทั่วถึง 
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การศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณเจาหนาที่กองปองกันและรักษาความ

ปลอดภัย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน และผูบริหารเก่ียวของ ท่ีใหความรวมมือดวยดี 

ตลอดจนถึงบุคลากรในหนวยงานที่สนับสนุนการทํางานใหทําการศึกษาวิเคราะหในงานประจํา และ

การใหโอกาสเขารวมกิจกรรมของกองปองกันและรักษาความปลอดภัยในทุกโอกาส 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมพงษ สิทธิพรหม ผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความ

ปลอดภัย คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คุณธัญญา ภักดี ผูอํานวยการกอง

บริหารงานกลาง คุณ เกษม ภู ธรรมะ ผู อํ านวยการกองปองกันและรักษาความปลอดภั ย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนขอมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห 

อนึ่ง ผูศึกษาวิเคราะหหวังวา งานศึกษาวิเคราะหฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบ

สวนดี ท้ังหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารยที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานการศึกษาวิเคราะห

เปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานศึกษาวิเคราะหตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในการดําเนินกิจกรรมของท้ังหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทุกองคการจําเปนจะตองใช

ทรัพยากรในการบริหาร 4 ประการหลักอันไดแก คน (man) เงิน (money) อุปกรณ (material) และ

การบริหารจัดการ (management) และในทรัพยากรทั้ง 4 ประการน้ี ทรัพยากรมนุษย ถือวาเปน

ปจจัยที่สําคัญที่สุด เนื่องจากมนุษยจะเปนผูกําหนด จัดหา บริหารและควบคุมการใชทรัพยากรตาง ๆ 

ขององคการใหมีการประสานสอดคลอง และใชจายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หากองคการใดมี

การสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพเขาสูองคการแลว เชื่อไดวาการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคการนั้น 

ยอมจะมีขอไดเปรียบกวาองคการคูแขงขัน ซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการท้ังในแงของ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในทางตรงขามหากวาองคการใดมีการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณภาพเขา

สูองคการ แตตอมาองคการกลับละเลยการบํารุงรักษา และพัฒนาบุคลากรของตนแลว ขอไดเปรียบ

ดังกลาวอาจจะหมดไปในท่ีสุด ซึ่งอาจจะรนุแรงถึงการเสียบุคลากรท่ีดีนั้นไป 

ดังนั้นเพ่ือเปนการรักษาบุคลากรที่ดีขององคการไว องคการจึงมีหนาท่ีท่ีจะตองพัฒนา

บุคลากรใหมีคุณภาพสูงสุดอยูเสมอ นอกจากนี้แลวเพื่อเปนการสรางหลักประกันใหองคการวา

บุคลากรที่ดีนั้น จะอยูกับองคการตลอดไปจนเกษียณอายุ องคการก็ควรท่ีจะคนหาถึงความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรอยูตลอดเวลา เน่ืองจากวา หากบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แลว บุคลากรก็จะสรางสรรคผลงานท่ีดีใหกับองคการตลอดไป ซึ่งเกิดประโยชนกับองคการในทุกมิติ 

ในทางตรงขามหากวาบุคลากรไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว ผลผลิตของงานก็จะดอย

ประสิทธิภาพลง และพฤติกรรมของบุคลากรก็จะเปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน อัตราการขาดงาน และ

อัตราการลาออกสูงขึ้นเปนตน ซึ่งองคการจะตองมีการสรรหาบุคลากรใหม และตองสูญเสียคาใชจาย

ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมข้ึน และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของผลผลิตอยางหลีกเลี่ยงมิได 

มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต และ

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

ไดแก ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูไป

กับคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

ความโปรงใส ความถูกตอง การตรวจสอบได และความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 



2 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

(มาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558) และเปนศูนยรวม

ทางความคิดสติปญญาของสังคมเปนศูนยกลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูบนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนเนินดินลูกคลื่นสี่แดง มีชื่อเรียกวา “มอดินแดง” 

บนพื้นที่ที่กวางโดยมีขอมูลพ้ืนฐาน คือ พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน (วิทยาเขต

หลัก) จํานวน 5,500 ไร ประกอบดวย 22 คณะ 4 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต (จังหวัดหนองคาย มี 4 

คณะ) สามารถอํานวยการสอนได 71 หลักสูตร 330 สาขาวิชาดังนี้ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 3 สาขา 

ระดับปริญญาตรี 105 สาขา ระดับประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี 26 สาขา นอกจากนี้ยังมีอาคาร

เรียน อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน หอพักนักศึกษา 

บานพักและแฟลตของบุคลากร จํานวนมาก 

จากขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยขอนแกนดังกลาว ที่ มีพื้นที่ ท่ีพักอาศัย บุคลากร และ

นักศึกษาจํานวนมากที่ป ฏิบัติงานและ พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย และมี บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยเขามาในมหาวิทยาลัยยอมอาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ปญหาอาชญากรรมบาง ถึงแมวา

มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี เชน การจราจรชวง

เชา-ชวงเย็น การรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการปองกันอุบัติ เหตุฉุกเฉินตาง ๆ แต

ยังมีการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร อาชญากรรมภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย อาทิเชน การลักทรัพย การงัด

บานพัก นักศึกษาลืมถอดกุญแจรถจักรยานยนต สัตวมีพิษและไมมีพิษเขาที่อยูอาศัยของบุคลากรและ

สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการฝากบานไวกับเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย และมีสถิติการเกิด

อุบัติเหตุจากป พ.ศ. 2559-2562 (ขอมูลจากสํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร พ.ศ. 

2559-2562) พบวา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางจราจร การลักทรัพยหรืองัดบานพัก ลืมถอด

กุญแจรถจักรยานยนตภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังแสดงในตารางท่ี 1-3 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ในชวง ป พ.ศ. 2559-2562 

ป พ.ศ. 
จํานวน

(คร้ัง) 

บุคคลที่ไดรับอุบัติเหตุ(ราย) ยานพาหนะ(คัน) 
ความสูญเสีย

(ราย) 

นักศึกษา 
บุคลากร 

มข. 

บุคคล 

ภายนอก 
รถยนต 

รถจักร 

ยานยนต 
บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2559 254 163 59 183 183 176 206 0 

รวมทั้งป 254 405 359 206 

2560 223 132 33 160 189 155 169 2 

รวมทั้งป 223 325 344 171 

2561 220 134 39 162 180 133 176 1 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ในชวง ป พ.ศ. 2559-2562 (ตอ) 

ป พ.ศ. 
จํานวน

(คร้ัง) 

บุคคลที่ไดรับอุบัติเหตุ(ราย) ยานพาหนะ(คัน) 
ความสูญเสีย

(ราย) 

นักศึกษา 
บุคลากร 

มข. 

บุคคล 

ภายนอก 
รถยนต 

รถจักร 

ยานยนต 
บาดเจ็บ เสียชีวิต 

รวมทั้งป 220 335 313 177 

2562 218 140 42 163 183 160 161 1 

รวมทั้งป 218 345 343 162 

การเกิดอุบัติเหตุทางจราจรสาเหตุจาก ขับรถเสียหลัก ลม ชนกัน ชนทาย แซง ตัดหนา เมาสุรา

ประมาท แฉลบลมเอง ฝาฝนไฟจราจร เร็วเกินกําหนด หลับใน ไมชํานาญเสนทาง สัตว คนว่ิงตัด

หนา เปนตน 

 

ตารางที่ 2 แสดงสถิติการลักทรัพย หรืองัดบานพัก ในชวง ป พ.ศ. 2559-2562 

ป.พ.ศ. ลักทรพัยรถจักรยานยนต ว่ิงราว/ลักทรัพย งัดบาน 

2559 18 48 14 

2560 37 46 4 

2561 46 1 28 

2562 32 1 32 

เฉลี่ยตอป 33.25 24 19.5 

 

ตารางที่ 3  แสดงการลืมถอดกุญแจรถจักรยานยนต 3 ป พ.ศ. 2559-2561 

ป.พ.ศ. รถจักรยานยนตที่ลืมถอดกุญแจ 

2559 1,008 

2560 944 

2561 1,081 

2562 1,075 

เฉลี่ยตอป 1,027 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ฝายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม 

กํากับดูแล วางระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัย เพ่ือรักษาทรัพยสินของทางราชการและ

บุคลากร การปองกันอุบัติเหตุทางจราจร การปองกันอุบัติฉุกเฉินตนไมลม วาตะภัย อุทกภัย และ

อัคคีภัย รวมกับกองปองกันและรักษาความปลอดภัย การดําเนินงานจะตองเอาใจใสตอความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด ใหไดมาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก เจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยทุกคนจะตองเปนผูที่มีวินัยในการทํางานอยางเครงครัด คํานึงถึงความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเปนหลัก ในทางตรงขามหากวามีเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยเพียงจํานวนเล็กนอยแสดงการละเลยตอหนาท่ีการรักษาความปลอดภัยแลว ก็อาจจะเกิดผล

เสียหายตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางใหญหลวง และยอมกระทบตอชื่อเสียงของฝายรักษาความ

ปลอดภัยอยางหลีกเลี่ยงมิได ดังนั้น การจัดระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยจะตองเอาใจใส

ตอพนักงานเพื่อปองมิใหเกิดเหตุการณดังกลาว หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดระบบรักษา

ความปลอดภัยจะตองสรางใหนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพการทํางาน เพ่ือท่ี

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะไดอุทิศตัว และทุมเทกําลังความสามารถใหกับการจัดการระบบ

รักษาความปลอดภัยใหมากที่สุด ในทางตรงขามจากขอมูลสภาพการการดําเนินงานที่ผานมาของการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาตองประสบกับปญหาบุคลากรที่ชํานาญ

ในการปฏิบัติงานเกษียณอายุราชการ และอัตราการเขาออกของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีสูง 

ซึ่งมีผลกระทบตองานหนวยงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานท่ีกําหนดเปน

อยางยิ่ง อีกทั้งฝายรักษาความปลอดภัยจะตองเสียเวลา และคาใชจายในการสรรหา และพัฒนา

บุคลากรอยูเสมอ  

จากขอมูลขางตน อาจจะอนุมานไดวามีสัญญานของความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิด

ขึ้นกับกองปองกันและรักษาความปลอดภัย ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาในปจจุบันเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แตกตางกันอยางไร เพ่ือที่จะนําผลของการศึกษามาพัฒนาการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

กองปองกันและรักษาความปลอดภัยใหมีพัฒนาการท่ีดีตอไป 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.2 คําถามการศึกษาวิเคราะห 

จากท่ีมาและความสําคัญของปญหา ผูวิเคราะหไดกําหนดคําถามในการวิเคราะหเปน 2 

คําถาม ไดแก “ในปจจุบันเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของกองปองกันและรักษาความปลอดภัย มี

ทัศนคติในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด” และ “นักศึกษา บุคลากร มีความพึงพอใจ

ตอการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด” 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิเคราะห 

การวิเคราะหไดกําหนดวัตถุประสงค 4 ประเด็น ดังน้ี 

1.3.1 เพ่ือวิเคราะหทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางในทัศนคติแตละดานตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัย 

1.3.3 เพ่ือวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยของกองปองกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.3.4 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในแตละดานในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

 

1.4 ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือนสิงหาคม 2562 – เดอืนกุมภาพันธ 2563 

 

1.5 พื้นท่ีดําเนินการ  

ดําเนินการวิเคราะหในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.6 สัดสวนของผลงาน 

ดําเนินการผลงานทั้งหมด (รอยละ 100) 

 

1.7 ขอจํากัดของการวิเคราะห 

1. การวัดทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเปนไปไดโดยยาก เพราะตองเก่ียวของ

กับอารมณและความรูสึกของบุคคล หากเครื่องมือท่ีใชวัดทัศนคติไมเหมาะสม อาจทําใหขอมูลที่ไดรับ

มีความคลาดเคลื่อน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2. ลักษณะนิสัยเฉพาะของคนไทย ที่ไมประสงคที่จะใหขอมูลสวนตัวกับบุคคลอื่นการตอบ

แบบสอบถาม จึงอาจไมไดรับขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง 

 

1.8 นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1.8.1 ทัศนคติ หมายความวา ความคิดเห็น ความคิด ความรูสึก หรือทาทีท่ีแสดงออกตอสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ท้ังที่เปนเชิงบวก เชิงลบ หรือเปนกลาง 

ในการวิเคราะหนี้ หมายความวา ความคิดเห็นของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย สังกัด

กองป อ ง กัน และ รักษาความป ลอด ภัย  ต อ การจัด ระบ บ การรักษาความป ลอด ภั ยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 ดาน ไดแก 

1) ดานการบริหารจัดการ  

2) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล  

3) ดานงบประมาณ  

4) ดานวัสดุอุปกรณ  

5) ดานระบบงานในหนวยงาน  

1.8.2 ความพึงพอใจ หมายความวา ความรูสึก หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหน่ึงหรือ 

ปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของโดยความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง

หรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหน่ึง และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการ

หรอืจุดมงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง  

1.8.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายความวา ความพึงพอใจที่นักศึกษา บุคลากรมีตอ

การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจําแนกเปน 4 ดาน

ไดแก 

1) ความพึงพอใจในดานการดูแลสถานที่ และทรัพยสินราชการ หมายความวา ความพึง

พอใจที่นักศึกษา บุคลากร มีตอการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัย ดูแลสถานที่  และ

ทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2) ความพึงพอใจในดานการปองกันชี วิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร 

หมายความวา ความพึงพอใจที่นักศึกษา บุคลากร มีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย ทําใหรูสึกวาตนเองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังของตนเองและสวนรวมของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

3) ความพึงพอใจในดานการปองกันและระงับอัคคีภัย หมายความวา ความพึงพอใจท่ี

นักศึกษา บุคลากรมีตอการปฏิบัติงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัยของเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

4) ความพึงพอใจในดานการจัดระบบจราจร หมายความวา ความพึงพอใจที่นักศึกษา 

บุคลากรมีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย รูสึกมีความปลอดภัย มีความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

1.8.4. เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย หมายความวา บุคคลซึ่งเปนพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย สังกัดกองปองกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.8.5 การปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัย หมายความวา การปฏิบัติงานที่อยูใน

อํานาจและหน าที่ ของกองป องกันและรักษาความปลอดภัย ฝ าย รักษาความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.8.6 การจัดระบบรักษาความปลอดภัยดานอาคาร สถานท่ี และทรัพยสิน หมายความวา 

การดําเนินการปองกันและดูแลพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน อาคารเรียน รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ใน

อาคารเรยีนท่ีต้ังอยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหพนจากอันตราย  

1.8.7 การจัดระบบรักษาความปลอดภัยดานการปองกันชีวิตและทรัพยสิน หมายความวา 

การจัดดําเนินการใหบรกิารแกนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหพนจากอันตราย 

1.8.8 การจัดระบบรักษาความปลอดภัยดานการปองกันและระงับอัคคีภัย หมายความวา 

การจัดใหเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณการดับเพลิง มีเจาหนาที่ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่มี

ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานปองกันและอัคคีภัย โดยดําเนินการดูแลสถานที่ อาคารเรียน 

อาคารบริการ อุปกรณปองกันอัคคีภัย บันไดและเสนทางหนีไฟ การฝกซอมปองกันอัคคีภัย 

1.8.9 การจัดระบบรักษาความปลอดภัยดานการจัดระบบจราจร หมายความวา การ

ดําเนินการควบคุมดูแลการจราจรทางบกภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก เสนทางเขา-ออก

มหาวิทยาลัย เสนทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ทางเดินเทา ปายสัญลักษณทางการจราจร ท่ี

จอดยานพาหนะ และการตรวจสอบดูแลรถขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย 

1.8.10 บุคลากร หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และ

พนักงานจางเหมา ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.8.11 นักศึกษา หมายความวา ผูเรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 – 4 และสูงกวาชั้นปที่ 4 

ขึ้นไป ซึ่งกําลังศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2562 

1.8.12 เพศ หมายความวา สถานะความเปนชายหรือหญิงของผูตอบแบบสอบถาม 

1.8.13 อายุ หมายความวา จํานวนป ของผูตอบแบบสอบถามตั้งแตเกิดจนถึงวันตอบ

แบบสอบถาม 

1.8.14 ระดับการศึกษา หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุดที่ ไดรับจากการศึกษาใน

สถานศึกษา 
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1.9 ความยุงยากซับซอนของผลงาน 

การศึกษานี้มีความจําเปนตองใชการวิเคราะหทางสถิติที่มีความยุงยากซับซอน จึงจําเปนตอง

ใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสถิติ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการแปรผลขอมูลและการวิเคราะหผล

การศึกษา 

 

1.10 สมมติฐานการวิเคราะห 

สมมติฐานที่ใชในการวิเคราะหมี 2 ประเดน็ดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยชายและหญิงมีทัศนคติตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน 

2. นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน 

 

1.11 ขอบเขตการวิเคราะห 

ในการวิเคราะหครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา โดยศึกษา 2 สวน 

1.11.1 ทัศนคติของเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน 5 ดาน ไดแก 

1) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย ประเด็นยอย 5 ขอ 

2) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ประเด็นยอย 9 ขอ 

3) ดานงบประมาณ ประกอบดวย ประเด็นยอย 3 ขอ 

4) ดานวัสดุ อุปกรณ ประกอบดวย ประเดน็ยอย 4 ขอ 

5) ดานระบบงานในหนวยงาน ประกอบดวย ประเด็นยอย 7 ขอ 

1.11.2 ความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน 4 ดาน ไดแก 

1) ดานการดูแลสถานที่และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 

ประเด็นยอย 10 ขอ 

2) ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกอบดวย ประเด็นยอย 10 ขอ 

3) ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ประกอบดวย ประเด็นยอย 10 ขอ 

4) ดานการจัดระบบการจราจร ประกอบดวย ประเด็นยอย 10 ขอ 
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1.12 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

จากการวิเคราะหในคร้ังนี้คาดวาจะไดเกิดประโยชนใน 2 ประการ ดังน้ี 

1. ประโยชนตอการพัฒนาการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยจากการวิเคราะหจะทําใหมหาวิทยาลัยทราบวา เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน

มีทัศนคติในการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในระดับใด ทําใหมหาวิทยาลัย

สามารถนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงพัฒนาสภาพการทํางานขององคกรในดานตาง ๆ ที่คนพบได

อยางถูกตอง และตรงกับความตองการของเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยมากท่ีสุด 

2. ประโยชนตอคุณภาพการบริการ ซึ่งจากการพัฒนาสภาพการทํางานของเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัยใหดีข้ึน จะทําใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ทุมเท

ความสามารถใหกับงานอยางเต็มที่  ยอมสงผลให เกิดประโยชน กับคุณภาพการใหบริการของ        

กองปองกันและรักษาความปลอดภัย ทั้งในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ในท่ีสุด 
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บทท่ี 2  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะหท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาวิเคราะห เรื่อง ทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของ

นักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการ

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะหที่เกี่ยวของ โดยจําแนกเปนหัวขอ ดังนี้ 

2.1 ทัศนคติ 

2.2 ความพึงพอใจ 

2.3 การบริการ 

2.4 การรกัษาความปลอดภัยในหนวยงาน 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดดําเนินการดานความปลอดภัย 
 

2.1 ทัศนคติ 

2.1.1 ความหมายของทัศนคติ 

ทัศนคติ (Attitudes) เปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาละติน วา “Aputus” ซึ่งใน

ความหมายของภาษาละติน หมายความวา เหมาะเจาะหรือการปรับใหเหมาะ ในทางจิตวิทยาถือกัน

วา ทัศนคติเปนตัวแปรท่ีไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยงายแตจะตองศึกษาคนควาดวยกรรมวิธีที่

สลับซับซอน จึงจะทราบความจริงท่ีอยูภายในได แนวคิดเรื่องทัศนคติไดมีผูทําการศึกษาอยาง

กวางขวาง และผูที่ศึกษาแตละคนก็ไดใหความหมายที่แตกตางกันออกไปตามแตความเชื่อและเหตุผล

ของแตละคน จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายหรือ

คําจํากัดความของคําวา ทัศนคติไวแตกตางกัน ดังนี ้

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 521) ใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” วา

หมายถึง แนวความคิดเห็น 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หนา 64) กลาววา ทัศนคติ คือ ความคิดเห็น ซึ่งถูก

กระตุนดวยอารมณซึ่งทําใหบุคคลพรอมท่ีจะหาสิ่งหน่ึงสิ่งใด ทัศนคติจึงมีบทบาทในการชวยใหเราได

ปรับปรุงตัวเอง ปองกันตนเอง ใหสามารถแสดงออกถึงคานิยมตาง ๆ และชวยใหบุคคลเขาใจโลกที่อยู

รอบตัวเรา ประสบการณเดิมของบุคคลชวยในการเกิดทัศนคติ และเปนตัวกําหนดทัศนคติของบุคคล 

ธวัชชัย เสถียรกาล (2545, หนา 29) กลาววา ทัศนคติ คือ ลักษณะของความรูสึก 

ความคิดเห็น ซึ่งเกิดจากภาวะของความพรอมของจิตใจในอันที่จะตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาตอวัตถุ 

สถานการณ สิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนผลรวมจากความสัมพันธระหวางความเชื่อและคานิยม 
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ซึ่งไดจากการเรียนรูและประสบการณท่ีสะสมกันมาเปนระยะเวลานานพอสมควร ทัศนคติจะฝงลึกอยู

ในใจ ยากที่จะเปลี่ยนแปลงไดภายในระยะเวลาอันสั้น 

จุฑารัตน เอ้ืออํานวย (2549, หนา 109) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึก

คิด ความเชื่อ ของบุคคล ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการตอบสนองจะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไม

ชอบ มีลักษณะดังนี้ 

1) เปนสภาพความพรอมทางจิตที่สรางข้ึนโดยรับอิทธิพลจากประสบการณ

ซึ่งอาจแสดงออกใหเห็นไดทางพฤติกรรม เชน โกรธเกลียด รักเปนตน 

2) เปนความพรอมท่ีจะตอบสนอง คือ เม่ือมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดีตอสิ่งใดก็

พรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งน้ัน ตามลักษณะของทัศนคติที่เกิดขึ้น เชน ชอบวิชาจิตวิทยาสังคม ก็มี

ความตองการที่จะเรียนหรือสนใจวิชาจิตวิทยาสังคมอยูเสมอ 

3) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนกลุมและจัดระเบียบไวแลวในตัวเอง คือ เมื่อเกิด

ทัศนคติตอสิ่งใดแลวก็จะเกิดตอเนื่องกัน และจะติดตามมาดวยพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกัน เชน 

โกรธ ก็จะหนางอ หนาบึง้ เปนตน 

4) เปนสิ่งที่เกิดจากประสบการณ หมายความวา ประสบการณจะมีสวน

ชวยในการสรางประสบการณ 

5) เปนพลังสําคัญ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่แสดงออก 

Newcomb, Turnew and Converse (1965, p.9) กล าวไววา ทัศนคติ เปน

ความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีตอประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับ อาจมากหรือนอยก็ได และทัศนคติ

นี้จะแสดงออกไดทางพฤติกรรมสองลกัษณะ คือ การแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นดวย 

หรือชอบ ทัศนคติเชนนี้ทําใหคนอยากจะปฏิบัติ อยากได และอยากเขาใกลสิ่งน้ัน และลักษณะเชนนี้ 

เราเรียกวา ทัศนคติทางบวก อีกลักษณะคือ ทัศนคติทางลบ คนจะแสดงออกในทํานองไมพึงพอใจ ไม

ชอบ หรือไมเห็นดวย ทําใหเกิดความเบื่อหนาย ชิงชัง อยากหนีอยากอยูใหหางจากสิ่งนั้น สวนทัศนคติ

อีกแบบหน่ึง คือความรูสึกเฉยๆ ไมชอบ ไมเกลียด เปนทัศนคติแบบกลาง ๆ  

ทัศนวลี ผึ้งสีใส (2553, หนา 8) สรุปไววา ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็นที่

แสดงออกตอสิ่งเราโดยมีไดทั้งที่เปนความคิดในเชิงบวก เชิงลบ หรือเปนกลาง ซึ่งอาจแสดงออกเปน

พฤติกรรมที่ตอบสนองตอเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ 

ทัศนคติ เปนลักษณะภายในจิตใจของมนุษยซึ่งมีสวนเก่ียวพันโดยตรงกับพฤติกรรมที่

แสดงออกภายนอก หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา ทัศนคติเปนพฤติกรรมภายในหรือกระบวนการภายใน

จิตใจ ที่อาจจะนํามาแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก ถาหากวาสถานการณบางสถานการณอยูใน

สภาพที่เหมาะสม (วุฒิชัย จานงค, 2525, หนา 64) สอดคลองกับ ราตรี พัฒนรังสรรค (2544, หนา 

49) ที่วา ทัศนคติเปนอัชฌาสัย (Disposition) หรือแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอ
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สิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ซึ่งอาจเปนไดท้ังคน วัตถุส่ิงของ หรือความคิด (Ideas) ทัศนคติอาจจะเปนบวก

หรือลบ ถาบุคคลมีทัศนคติบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้น ถามีทัศนคติลบก็จะ

หลีกเล่ียง ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและความเชื่อของบุคคล 

ดังนั้น หากกลาวโดยสรุป ทัศนคติจึงหมายถึงความคิดเห็น ความคิด ความรูสึก หรือทาทีที่

แสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งท่ีเปนเชิงบวก เชิงลบ หรือเปนกลาง 

2.1.2 องคประกอบของทัศนคติ 

ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูไมใชสิ่งท่ีมีติดตัวมาแตกําเนิด มีลักษณะของ

การประเมินความคิดหรือความเชื่อท่ีบุคคลมีอยูเก่ียวกับสิ่งของ บุคคลอ่ืน หรือเหตุการณ เปนตน มี

ความเขมขนหรือคุณภาพของทัศนคติคงทน ไมเปลี่ยนแปลงงาย มีลักษณะที่เปนสัมพันธซึ่งมีแรงจูงใจ 

สามารถกลาวไดวา ทศันคติประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการไดแก 

1) องคประกอบดานความรูหรือความคิด (Cognitive) คือ ความรู ความเขาใจ 

รวมทั้งความเชื่อที่บุคคลมีอยูหรือประสบการณเดิมเก่ียวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด และไดรับรูขอเท็จจริง ไดรับ

ความรู รวมถึงความเช่ือตาง ๆ เก่ียวกับเร่ืองนั้น เพ่ิมเติม 

2) องคประกอบดานอารมณและความรูสึก (Affective) คือ การแสดงความรูสึก

และอารมณตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตามประสบการณที่ตนไดมา องคประกอบดานน้ีนับวาเปนองคประกอบท่ี

สําคัญที่สุดก็วาได 

3) องคประกอบดานพฤติกรรมหรือความพรอมท่ีจะกระทํา (Behavior) คือ ความ

พรอมของบุคคลที่จะตอบสนองหรือแนวโนมท่ีจะแสดงออกใหสอดคลองกับความรูสึกของตนตอสิ่ง

หนึ่งสิ่งใด เมื่อมีการประมวลความรูและประเมินคาความรูสึกตอสิ่งนั้นแลว 

องคประกอบท้ังสามประการดังกลาว จะสามารถนํามาใชเปนแนวทางการวัด

ทิศทางดวยการประเมินคาของการรู การรูสึก และการกระทํา ไดแกการวัดทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ 

การวัดปริมาณของทัศนคติ ไดแก การวัดความเขมขนหรือรุนแรงของอารมณที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

นั่นเอง 

2.1.3 ปจจัยของการเกิดทัศนคต ิ

วิสูตร ยังพลขันธ (2544, หนา 15 – 16) กลาวโดยสรุปไววา ทัศนคติท่ีเกิดขึ้นจาก

การเรียนรูของแตละบุคคล ซึ่งมีประสบการณอันเปนสิ่งท่ีเสริมสรางทัศนคติท่ีแตกตางกันไป เน่ืองจาก

สังคมเปนสิ่งที่ลอมอยูรอบตัวบุคคลท้ังในทางตรงและทางออม ทัศนคติจึงถูกสรางข้ึนโดยไดรบัอิทธิพล

จากสังคมท่ีอยูรอบตัวบุคคลแตละคน แตหากกลาวโดยสรุปจะพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด

ทัศนคติของบุคคลไดแก 

1) อิทธิพลจากวัฒนธรรม แตละสังคมจะมีวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดแบบแผน เพ่ือ

ใชในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ และ
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ความรูสึกของคนในสังคมอยางมาก ดวยเหตุนี้คนในสังคมเดียวกันจึงมักแสดงพฤติกรรมออกมาใน

แนวทางเดียวกัน 

2) อิทธิพลจากครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมแหงแรกท่ีมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติของบุคคลเปนอยางมาก ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนแหลงท่ีมีอิทธิพลสูงสุดตอเด็ก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ชวงวัยกอนเขาโรงเรียน เนื่องจากเด็กมักจะมีความคิดและความเชื่อที่คลอยตามคําอบรมสั่งสอน

ของพอ แม ดังนั้น ทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ งที่ ไดรับการปลูกฝงจากครอบครัวมาแลว จึงมักจะ

เปลี่ยนแปลงไดยาก 

3) อิทธิพลจากประสบการณสวนตัว โดยประสบการณท่ีบุคคลไดรับจะมีสวน

สําคัญตอการเกิดทัศนคติของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งได ทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะหากเปน

ประสบการณท่ีรุนแรงหรือการไดรบัความกระทบกระเทือนทางจิตใจของบุคคล จะเปนสิ่งท่ีฝงแนนใน

จิตใจ ที่จะสงผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดวย 

4) อิทธิพลจากกลุมตาง ๆ ในสังคม ไดแกกลุมเพ่ือนสนิท กลุมเพ่ือนรวมงาน ครู

และเพื่อน ๆ ในโรงเรียน จะมีอิทธิพลตอการพัฒนาทัศนคติของเด็กเปนอยางมาก นอกจากนั้น แรง

กดดันจากภายนอกท่ีทําใหคนคลอยตาม ก็นับวามีอิทธิพลสูงตอการกําหนดทัศนคติไปในทิศทางใด

ทิศทางหน่ึง 

5) อิทธิพลจากสื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร แมกระทั่ง

อินเตอรเน็ต เหลานี้จะมีบทบาทสําคัญตอการชักจูงใหบุคคลเกิดทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทาง

ใดก็ได เนื่องจากสื่อมวลชนจะทําหนาที่ปอนขอมูลขาวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ รวมทั้งแสดงความ

คิดเห็นตอบุคคลและเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูบริโภคขาวสารจึงมักถูกโนม

นาวความคิดไดงาย ถาผูบริโภคขาดวิจารณญาณในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีดีพอ 

2.1.4 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

เติมศักดิ์ คทวณิช (2546, หนา 315) กลาวถึงวิธีการในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ไว ดงันี ้

1) การชักจูง (Persuasion) ชักชวนหรือเกลี้ยกลอม ทัศนคติหลายอยางในตัว

บุคคลอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได ภายหลังจากไดรับการอธิบาย ใหเหตุผลและชี้แนะ โดยเฉพาะถา

บุคคลน้ัน เปนที่ไววางใจหรือไดรบัความศรัทธาและเชื่อถือ 

2) การเปลี่ยนกลุม (Group change) อิทธิพลจากความคิดของกลุมหรือสังคม จะ

ทําใหบุคคลในกลุมเกิดการคลอยตามไดงาย ดังนั้น ถาตองการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลเปน

รูปแบบใด อาจทําไดโดยใหบุคคลนั้น ยายเขาไปอยูในกลุมท่ีมีทัศนคติตามรูปแบบนั้น 
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3) การลางสมอง (Brain washing) เปนวิธีการลบลางความเชื่อเกา เพ่ือสราง

ความเชื่อใหมขึ้นแทนดวยวิธีการตาง ๆ โดยท่ัวไป มักจะเปนการใหขอมูลดานดีกับเรื่องท่ีตองการจะ

เปลี่ยนทัศนคติ ขณะเดียวกันก็ใหขอมูลทางลบกับสิ่งที่เปนทัศนคติเดิม 

4) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ใชการชักชวนใหบุคคลหรือกลุมบุคคล 

หันมาใหความสนใจหรือเปลี่ยนความคิดและความเชื่อในสิ่งที่ตนตองการ 

5) การใหประสบการณ (Experience) การใหประสบการณโดยตรงกับบุคคลใน

เรื่องท่ีประสงคจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติน้ัน นับวาเปนวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสราง

ทัศนคติใหมใหกับบุคคลขึ้นได 

ทัศนคติเปนสิ่งท่ีมีองคประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก ผสมผสานอยูใน

ความชอบ ไมชอบ พอใจ ไมพอใจ เปนตน แมจะมีความคงทน แตก็เปลี่ยนแปลงได เนื่องจากทัศนคติ

มีองคประกอบสามประการ ดังนั้น การจะเปลี่ยนทัศนคติ จึงตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งหรือในทุกองคประกอบ อาจจะโดยการใหขอมูลเพ่ือใหเกิดความรู

ใหมหรือทําใหความรูสึกแตกตางไปจากเดิม หรือทําใหมีพฤติกรรมที่ไมเหมือนเดิม ก็สามารถทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติได 

2.1.5 การวัดทัศนคติ 

2.1.5.1 วิธีวัดทัศนคติ 

ทัศนวลี ผึ้งสีใส (2553, หนา 10 – 11) สรุปไววา การวัดทัศนคติเปนสิ่งที่

ทําไดยากไมเหมือนกับการวัดทางกายภาพซึ่งเราสามารถวัดไดโดยตรง เพราะทัศนคติ เปนเพียงทาที

ของจิตซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง กอนที่จะทําการแสดงออกไปจริง ๆ ดวยเหตุน้ีการวัด

ทัศนคติจึงเปนเรื่องละเอียดออน ตองอาศัยการตอบสนองออกมาใหเห็นเปนพฤติกรรมภายนอก

เสียกอนจึงจะวัดได โดยทั่วไป การวัดทัศนคติจะวัดดวยเครื่องมือที่สรางขึ้น โดยมีการวัดในสอง

ลักษณะ คือ วัดทิศทาง (Direction). ไดแก ทางบวกและทางลบ ซึ่งหมายถึง การประเมินคาของการรู 

รูสึก และการกระทํา และการวัดในเชิงปริมาณ (Magnitude) ไดแก ความเขมขน หรือความรุนแรง

ของทัศนคติ วาเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค หรือไมพึงประสงคนั่นเอง ท้ังน้ี วิธีการวัดอาจทําได

หลายวิธีแตวิธีที่นิยมใชกัน มีดังนี้ 

1) การสังเกต (Observation) เปนวิธีการท่ีใชประสาทหูและประสาทตา 

เปนสําคัญ การสังเกต เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่ง สิ่งใด แลวนํา

ขอมูลท่ีสงัเกตนั้นไปอนุมานวา บุคคลนั้นมีทัศนคติตอสิ่งนั้นอยางไร  

2 ) ก า ร สั ม ภ า ษ ณ  ( Interview) ห รื อ ก า ร ทํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaire) เปนวิธีการท่ีอาศัยการพูดคุย ท้ังโดยการสัมภาษณ การซักถาม โดยอาศัยการ
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ตอบสนอง ทางคําพูด ซึ่งเปนวิธีการวัดที่ถูกนํามาใชบอยครั้ง เพราะมีความสะดวกและงายตอการวัด 

ทัศนคติ 

3) แบบรายงานตนเอง (Self-report) เปนวิธีการวัดโดยใหบุคคลนั้น เลา

ความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้นออกมาวารูสึกอยางไร ซึ่งผู เลาจะบรรยายความรูสึกนึกคิด ออกมาตาม

ประสบการณและความสามารถท่ีมีอยู ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

วิธีการวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยทั่วไปจะตองมีองคประกอบ 3 

อยาง คือ บุคคลท่ีจะถูกวัด ส่ิงเรา และการตอบสนอง โดยมากจะใชแบบสอบถาม จะตองระบุให

ผูตอบตอบวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความที่กําหนดให โดยการแบงนํ้าหนักของความคิดเห็น

ออกเปน 3 ระดับ (หรือมากกวา) คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ทั้งนี้ วิธีวัดความคิดเห็นหรือ

ทัศนคติมี 4 วิธี ไดแก 

1) วิธีของเธอรสโตน (Thurstone’s method) เปนวิธีการสรางมาตรวัด 

ออกเปนปริมาณ แลวทําการเปรียบเทียบตําแหนงของความคิดเห็น ทัศนคติ ไปในทางเดียวกัน 

เปรยีบเสมือนวาเปน scale ที่มีชวงหางเทาๆ กัน (Equal-appearing intervals) 

2) วิธีของกัตคแมน (Guttman’s scale) เปนวิธีการวัดทัศนคติและความ 

คิดเห็นที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถจัดอันดับขอความทัศนคติสูงต่ําที่เปรียบเทียบซึ่งกัน

และกันได โดยเปรียบเทียบจากอันดับต่ําสูดถึงสูงสุดได และแสดงถึงการสะสมของขอแสดงความ

คิดเห็น 

3) วิธีจําแนกแบบ S-D Scale (Semantic differential scale) เปนวิธี

วัดทัศนคติและความคิดเห็นโดยอาศัยคูคําคุณศัพทท่ีมีความหมายตรงกันขาม (Bipolar adjective) 

เชน “ด”ี ตรงกันขามกับ “เลว” “ขยัน” ตรงกันขามกับ “ขี้เกียจ” เปนตน 

4) วิธีของลิเคิรท (Likert’s method) ถูกคิดข้ึนโดย Rensis Likert เปน

วิธีการสรางมาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่นิยมแพรหลาย เพราะเปนวิธีสรางมาตรวัดที่งาย 

ประหยัดเวลา ประกอบดวยขอความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคล ที่มีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ผูตอบสามารถ

แสดงทัศนคติในทางชอบหรือไมชอบ โดยจัดอันดับความชอบหรือไมชอบ ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 

คําตอบ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly agree) เห็นดวย (Agree) ไมแนใจ (Undecided) ไมเห็น

ดวย (Disagree) ไมเห็นดวยอยางย่ิง (Strongly disagree) และใหคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, 

+1, 0, -1, -2 ตามลําดับ 

ในการวัดทัศนคติ สวนมากใชวิธีของ Likert ทั้งนี้ เพราะวิธีการดังกลาว 

ไดกําหนดใหขอความทุกขอในแบบวัดทัศนคติมีความสําคัญเทากันหมด คะแนนของผูตอบแตละคนใน

แบบวัดทัศนคติ คือผลรวมของคะแนนทุกขอในแบบวัดทัศนคติ ซึ่ง Likert ถือวา ผูมีทัศนคติที่ดีตอสิ่ง

ใด โอกาสท่ีจะตอบเห็นดวยกับขอท่ีสนับสนุนสิ่งนั้น จะมีมากตามไปดวย และโอกาสที่จะตอบเห็นดวย
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กับขอที่ตอตานสิ่งนั้นจะมีนอย แตจะมีระดับการเลือกตอบ คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไม

เห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง อีกท้ังการใชแบบวัดทัศนคติของ Likert ใชจํานวนขอไดมากกวา จึงทํา

ใหครอบคลุมประเด็นเนื้อหาท่ีนาสนใจไดอยางกวางขวาง สวนวิธีการหาระดับ ทัศนคติโดยจัดหา

หัวขอในหลายๆ หัวขอ โดยในแตละหัวขอจะใสระดับทัศนคติใหครบทุกประเด็น หลังจากนั้นก็จะนํา

คะแนนที่ไดในแตละประเด็นมาหาคาเฉลี่ย ซึ่งคาเฉลี่ยนี้เอง คือคาทัศนคติ 

นอกจากนี้ การวัดทัศนคติยังวัดไดโดยการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งตองใช 

เวลาเขาไปคลุกคลีและตองใชกําลังคน สวนมากจึงนิยมใชการวัดทัศนคติแบบการใชมาตรวัดทัศนคติท่ี

สรางขึ้น หรือวัดจากการสรางแบบสอบถาม แตมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือคุณภาพของมาตรวัดหรือ

แบบสอบถามที่สรางขึ้น และปญหาการแกลงตอบ ไมตรงกับความรูสึกนึกคิดของตน ซึ่งเรื่องนี้

นักวิชาการบางทานแนะนําวา ในการสรางแบบวัดทัศนคติตองนําประโยคทั้งหลายที่เปนตัวแทนของ

เนื้อหาที่ตองการวัดทัศนคติที่ตองการนั้น มาใชใหครบถวนในแงมุมที่ตองการจะวัด ฉะนั้น แบบวัด

ทัศนคติตอสิ่งหน่ึง ๆ จะตองใชประโยคที่เลือกสรรมาแลวอยางนอย 10-20 ประโยคที่เก่ียวกับเร่ือง

เดียวกันมาสรางแบบสอบถาม 

2.1.5.2 ประโยชนของการวัดทัศนคติ 

1) วัดเพ่ือทํานายพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอม

เปนเคร่ืองแสดงใหเห็นวา บุคคลนั้นมีทัศนคติตอสิ่งนั้นไปในทางท่ีดีหรือไมดี มากหรือนอยเพียงใด ซึ่ง

ทัศนคติของบุคคลนี้เองจะเปนเครื่องทํานายวาบุคคลนั้น จะมีการกระทําตอสิ่งนั้นไปในทํานองใด 

นอกจากนี้ยังเปนแนวทางใหผูอื่นปฏิบัติตอบุคคลน้ันไดอยางถูกตอง และอาจเปนแนวทางใหผูอื่น

สามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นไดดวย 

2) วัดเพื่อหาทางปองกันการท่ีบุคคลจะมีทัศนคติตอสิ่งใดนั้น เปนสิทธิ 

ของแตละบุคคล แตการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข บุคคลในสังคมนั้นควรจะมีทัศนคติตอสิ่งตาง 

ๆ คลายคลึงกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน และไมเกิดความแตกแยกข้ึนในสังคม 

3) วัดเพื่อหาทางแกไข การวัดทัศนคติจะทําใหเราทราบวาบุคคลนั้น มี

ทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทิศทางใด ดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ดังนั้นการรูถึงทัศนคติ

ของบุคคล จะชวยใหเราสามารถวางแผนและดําเนินการแกไขลักษณะท่ีไมเหมาะสมของบุคคลนั้นได 

4) วัดเพื่อใหเขาใจถึงสาเหตุและผล (พฤติกรรม) ทัศนคติของบุคคลที่มี

ตอสิ่งตาง ๆ นั้น เปรียบเสมือนเปนสาเหตุภายในท่ีทําใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมไปไดตางกัน 
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2.2 ความพึงพอใจ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 

จากการศึกษาพบวานักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” 

ไวดังนี้ 

วรูม (Vroom, 1964) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกัน

ไดเพราะวาทั้งสองคํานี้ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวก

จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ

นั่นเอง 

ทิฟฟน และแมคคอมิก (Tiffin & McCormic, 1965) กลาววา ความพึงพอใจเปน

แรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการขั้นพื้นฐาน (basic needs) มีความเก่ียวของกันอยาง

ใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิและสิ่งจูงใจ (incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมตองการ 

โรคีช (Rokeach, 1970) กลาววา เปนการผสมผสานหรือการวัดระดับความเชื่อถือที่มี

ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ผลรวมของความเชื่อนี้ จะเปนตัวกําหนดแนวโนม

ของบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ 

วอเลสสไตน (Wallestein, 1971 อางถึงใน นงนุช กีรติบํารุงพงศ, 2545) กลาววา 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายหรือเปนความรูสึกขั้น

สุดทาย (end-state in feeling) ท่ีไดรบัผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

วอลแมน (Wolman, 1973) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (feeling) มี

ความสุขเมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (goals) ความตองการ (wants) หรือแรงจูงใจ 

(motivation) 

ดีนมอรส (Daenmers, 1975 อางถึงใน อางถึงใน นงนุช กีรติบํารุงพงศ, 2545) ไดให

ความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง การที่มนุษยสามารถสนองความตองการไดโดยการลด

ความตึงเครียดลง 

ดิเรก ฤกษหราย (2515 อางถึงใน กนิษฐา ปุญญนิรันดร, 2539) กลาววา ความพึง

พอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเปนความพึง

พอใจในการปฏิบัติตอสิ่งนั้น 

วิมลสิทธิ หรยางกูร (2526) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของคนเรา

ที่มีสัมพันธกับโลกทัศนที่เก่ียวกับความหมายของสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกดี-เลว 

พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน 

ชริณี เดชจินดา (2530) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ

บุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของ
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บุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหน่ึง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไม

เกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดมงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

หลุย จําปาเทศ (2533) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ (need) ได

บรรลุเปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีความสุข ซึ่งสังเกตไดจากสายตา คําพูด และการ

แสดงออกจากความหมายของความพึงพอใจตามที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ความพึงพอใจเปน

เพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่แสดงออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของ

กระบวนการประเมิน โดยบงบอกทิศทางของผลการประเมินวา เปนไปในลักษณะทิศทางบวก หรือ

ทิศทางลบหรือไมมปีฏิกิริยา คอืเฉย ๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นก็ได 

2. การวัดความพึงพอใจ 

สวนในการวัดความพึงพอใจตอบริการนั้นมีอยูหลายวิธีดังตอไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ, 

2534, หนา 39) 

1) การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการ

ขอรองหรือขอความรวมมือจากกลุมของบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ี

กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจใน

ดานตาง ๆ ที่หนวยงานกําลังใหบริการอยู  เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานท่ีใหบริการ 

ระยะเวลาในการใหบริการ พนักงานที่ใหบรกิาร 

2) การสัมภาษณ เปนอีกวิธีการหนึ่งในการท่ีไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู

มาใชบริการซึ่งเปนวิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ ท่ีจะจูงใจใหผูถูก

สัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับของเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ นับวาเปนวิธีการที่

ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 

3) การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใช

บริการไดโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจากการ

ไดรับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูดสีหนา และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เปน

ตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีน้ีจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถ

ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง 

จะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจตอบริการนั้น สามารถท่ีจะทําการวัดไดหลายวิธี 

ทั้งนี้จะตองข้ึนอยูกับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวย 

จึงจะสงผลใหการวัดน้ันมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาเชื่อถือได 

จากขางตนจะเห็นวาความพึงพอใจอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ หลายดาน 

ความพึงพอใจอาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่งเราตาง ๆ สิ่งเราอาจหมายถึงบริการท่ีไดรับจากการสังสรรค
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กับสิ่งตาง ๆ ก็ได ความพึงพอใจอาจเกิดข้ึนไดจากการท่ีไดรบัสิ่งท่ีตนพึงปรารถนาหรืออยากอยูใกลชิด 

ความพึงพอใจจึงเปนท้ังพฤติกรรมและกระบวนการในการลดความตึงเครียด 

 

2.3 การบริการ 

กุลธน ธนาพงศธร (2530, หนา 303-304) ไดชี้ใหเห็นถึงหลักการใหบริการที่สําคัญมี 5 

ประการคอื 

1) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชน

และบริการที่องคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด มิใช

เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเอื้ออํานวยประโยชนและการบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานน้ัน ๆ ดวย 

2) หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติ 

3) หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดขึ้นนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอ

หนา และเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งในลักษณะตาง

จากกลุมคนอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด 

4) หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะ

ไดรับ 

5) หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบรกิารจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการ 

หรอืผูใชบริการมากจนเกินไป 

มิลเล็ต (Millett, 1954, p. 4 อางถึงใน กนิษฐา บุญญนิรันดร, 2539, หนา 30) ไดให

ทัศนะวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของหนวยงานของรัฐนั้น ควรที่จะพิจารณา

จากสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือ 

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (equitable service) โดยยึดหลักวา คนเราทุกคน

เกิดมาเทาเทียมกัน ความเทาเทียมกันนั้นหมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธ์ิเทาเทียมกันทั้งทาง

กฎหมาย และทางการเมือง การใหบริการของรัฐจะตองไมแบงแยกเชื้อชาติ ผิว หรือความยากจน 

ตลอดจนสถานะทางสังคม 

2. การใหบริการอยางทันเวลา (timely service) จะไมมีผลงานทางสาธารณะใด ๆ 

ที่เปนผลงานที่มีประสิทธิภาพหากไมตรงตอเวลาหรือทันตอเหตุการณ เชน รถดับเพลิงมาถึงหลังจาก

ไฟไหมหมดแลว การบริการนั้นก็ถือวาไมเปนสิ่งท่ีถูกตองและนาพอใจ 
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3. การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service) นอกจากใหบริการอยางเทาเทียม

กันและใหอยางรวดเร็วแลว ตองคํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสม จํานวนความตองการในสถานที่ท่ี

เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกดวย 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (continuous service) คือ การใหบริการตลอดเวลา

ตองพรอมและเตรยีมตัวบรกิารตอความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน 

การทํางานของตํารวจจะตองบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

5. การใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) เปนการบริการที่มีความ

เจริญคืบหนาไปท้ังทางดานผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ฟตเซอรรัลด และดูแรนด (Fitzgerald & Durant,1980 อางถึงใน สุทธิ ปนมา, 2535, 

หนา 20) ไดใหความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอบริการสาธารณะ (public 

service satisfaction) วาเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการของหนวยการปกครอง

ทองถ่ิน โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู (perception) ถึงการสงมอบการบริการที่แทจริง และการ

ประเมินผลนี้ ก็จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ เกณฑ (criteria) ที่

แตละบุคคลตั้งไว รวมทั้งการตัดสิน (judgment) ของบุคคลนั้นดวย โดยการประเมินผลสามารถแบง

ออกไดเปน 2 ดานคือ 

1. ดานอัตวิสัย (subjective) ซึ่งเกิดจากการไดรับรูถึงการสงมอบการบรกิาร 

2. ดานวัตถุวิสัย (objective) ซึ่งเกิดจากการไดรับปริมาณและคุณภาพของการบริการ 

เวิรมา (Verma, 1985 อางถึงใน กนิษฐา ปุญญนิรันดร, 2539, หนา 32) กลาววา การ

ใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นกับการเขาถึงบริการ เพนชานสกี้ และโธมัส (Penchansky & Thomas, 

1990 อางถึงใน กนิษฐา ปุญญนิรันดร, 2539, หนา 32) ไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการเขาถึงการ

บรกิารดังน้ี 

1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู (availability) คือ ความพอเพียงระหวางบริการ

ที่มีอยูกับความตองการของผูรับบริการ 

2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้งการเดินทาง 

3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (accommodation) 

ไดแกแหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวา ใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 

5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (acceptability) ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับ

ลักษณะของผูใหบริการดวย 

เวเบอร (Weber, 1966, p. 340) ไดชี้ใหเห็นวาการใหบริการที่ มีประสิทธิภาพและ

ประโยชนตอสาธารณะมากที่สุด คือ การใหบริการโดยไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือที่เรียกวา sine ira et 
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studio กลาวคือ การใหบริการที่ไมใชอารมณ และไมมีความชอบพอใครเปนพิเศษ แตทุกคนจะตอง

ไดรับการปฏิบัติการอยางเทาเทียมกัน ตามหลักเกณฑที่อยูในสภาพที่เหมือนกัน 

อมร รักษาสัตย (2525, หนา 27) ใหความเห็นวา ความพอใจของผู รับบริการเปน

มาตรการอยางหนึ่งท่ีใชวัดประสิทธิภาพของการบริการงานได เพราะการจัดบริการของรัฐไมใชสักแต

วาทําใหเสร็จ ๆ ไป แตหมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจแกประชาชน 

สําหรับภาครัฐบาลโดยสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย ไดมีการกําหนด

มาตรฐานการใหบริการของภาครฐัและไดจัดทําเปนคูมือขึ้นมา ซึ่งเรียบเรียงโดย วรเดช จันทรศร และ

ไพโรจน ภัทรนรากุล เพ่ือใหราชการมีระบบบริหารและจัดการที่ดี โดยเปาหมายภาคราชการจะเนน

ผลลัพธบั้นปลาย (ultimate outcomes) 10 ประการ ดังน้ี (สถาบันมาตรฐานการสากลภาครัฐแหง

ประเทศไทย, 2542) 

1. ความเสมอภาคในการบริการ 

2. ความเปนธรรมในการบริการ 

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4. สิทธิเสรภีาพของประชาชน 

5. ความท่ัวถึง 

6. ความพึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกคา 

7. ประสิทธิภาพของหนวยงานท่ีใหบริการ 

8. ความประหยัดทั้งของภาคราชการและประชาชนผูรับบริการ 

9. คุณภาพและความถูกตองของการบริการและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

10. การรักษาผลประโยชนสาธารณะ ความผาสุก คุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยรวม 

สวนในมิติของบุคลากร ภาครัฐไดกําหนดวาระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน 

หมายถึง ระบบการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน รวม 10 ดาน ไดแก 

การนิเทศงาน ระบบคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะของเจาหนาที่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบ

การประเมินสัมฤทธิผล ทัศนคติและพฤติกรรม จิตสํานึกในการบริการประชาชน และความรับผิดชอบ

ตอตนเองและงาน เกณฑมาตรฐานแตละดานมีตัวชี้วัด ดังตัวอยางตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 เกณฑมาตรฐาน และตัวอยางตัวชี้วัด ของระบบการพัฒนาบุคลากร 
 

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางตัวชี้วัด 

การนิเทศงาน ความรูความเขาใจขององคการ 

ระบบคุณธรรม ความสามารถ ความเปนกลาง 

จริยธรรม คุณธรรมของผูบังคับบัญชา ความสมานฉันท ความรัก ความ

ศรัทธา 

สมรรถนะของเจาหนาที่ ทักษะ ความรู ความสามารถ 

ประสิทธิภาพ ผลิตภาพตอหนวยเวลา  ผลิตภาพตออัตราเจาหนาที่ 

ประสิทธิผล ระดับการบรรลุผล 

ระบบการประเมินสัมฤทธ์ิผล การบรรลุผลลัพธบั้นปลาย การประกันความกาวหนา 

ทัศนคติและพฤติกรรม แบบแผนการปฏิบัติ 

จิตสํานึกในการบริการ 

ประชาชน 

การใหบร ิการท่ีเปนธรรม การไมเล ือกปฏ ิบ ัติ การเคารพสิทธิ

ประชาชน สรางความพึงพอใจ การใหบริการ การไมคอรัปชั่น 

การไมมีระบบสวย 

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

และงาน 

การปฏิบัติภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และภารกิจ 

 

2.4 การรักษาความปลอดภัยในหนวยงาน 

ประวัติและพัฒนาการของกองปองกันและรักษาความปลอดภัย 

 ชื่อ : กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 สถานที่ตั้ง : เลขท่ี 123 อาคารกองปองกันและรักษาความปลอดภัย 

 ถนนมิตรภาพ  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40002 

 โทรศัพทภายใน 44444 , 44445  โทรศัพท-โทรสาร 043-202191 

ความเปนมากองป องกันและรักษาความปลอดภัยกําเนิดมาพรอมกับการกอตั้ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือปพุทธศักราช 2507 เริ่มแรกมีฐานะเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดแผนกการ

เจาหนาที่ กองกลาง เรียกชื่อวา “หนวยยามรักษาการณ” มีนายทองนาค ผากา หัวหนาแผนกการ

เจาหนาท่ี ทําหนาที่รักษาการหัวหนาหนวยยามรักษาการณ ดวย มียามในสังกัดประมาณ 30 คน 

รับผิดชอบอาคารเรียน 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร (ป 

พ.ศ. 2507-2514) 
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ตอมา ในปพุทธศักราช 2514 มีการปรับปรุงการแบงสวนราชการใหม หนวยยามรักษาการณ

ไดโอนไปสังกัดกองอาคารและสถานที่ จนกระท่ังปพุทธศักราช 2518 ก็มีการปรับปรุงการแบงสวน

ราชการใหม หนวยยามรักษาการณโอนกลับมาสังกัดกองกลางอีกครั้ง โดยเปนหนวยงานหนึ่งในแผนก

สารบรรณ มีนางบุหลั่น เหลาสุวรรณ เปนหัวหนาแผนก และรักษาการหัวหนาหนวยยามรักษาการณ

ดวย 

ในอดีต ที่ผานมายามแบงออกเปน 2 สวน คือ ยามที่สังกัดแตละคณะ และท่ีสังกัดกองกลาง 

การปฏิบัติหนาที่ไมขึ้นตอกัน ตางคณะตางบริหารจัดการกันเอง ไมมีเครื่องแบบเฉพาะสวมใส ในป

พุทธศักราช 2521 ดร.วิจิตร  ศรีสะอาน อธิการบดี ไดมีการปฏิรูประบบการรักษาความปลอดภัย โดย

ไดยกรางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งตาง ๆ ทีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ใหมท้ังหมด 

โดยใหโอนอัตราตําแหนงยาม ที่สังกัดคณะตาง ๆ มาขึ้นตรงตอหนวยยามรักษาการณและเปลี่ยน

ฐานะเปนงาน เรียกชื่อวา “งานรักษาความปลอดภัย” และใหตัดโอนการบังคับบัญชาจากกองกลาง 

ไปสังกัดกองอาคารและสถานที่ โดยมี ผศ.โกวิท สุรโกมล รักษาการผูอํานวยการกองอาคารและ

สถานที่ 

ในปพุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคําสั่งใหเรียกชื่อตําแหนง “ยาม” เปน 

“เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย” ตามคําแนะนําของสํานักงบประมาณ (หนังสือ ที่ นร0303/17038 

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2527 และคําสั่ง มข.ที่ 890/2529 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2529) และ รศ.นพ.

สมพร โพธินาม อธิการบดีในสมัยนั้น อนุมัติใหกําหนดใหวันท่ี 15 พฤษภาคม เปนวันรักษาความ

ปลอดภัย (วัน รปภ.) งานรักษาความปลอดภัยกําหนดใหจัดกิจกรรมวันรักษาความปลอดภัยเปนคร้ัง

แรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 และจัดกิจกรรม สืบทอดมาทุกปจนถึงปจจุบัน ในปพุทธศักราช 

2533 ไดมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานอธิการบดี มีคําสั่งใหโอน งานรักษาความ

ปลอดภัยไปสังกัดกองกลาง (หนังสือท่ี ทม 0202/10864 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533) และปจจุบัน

เปนกองปองกันและรักษาความปลอดภัย สั งกัดสํานักงานอธิการบดี  (ตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 4/2555 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555) 

2.4.1 ปณิธาน 

การบริหารจัดการดานการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่มุงเนนการศึกษา 

วิเคราะห วิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนากลยุทธใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย เพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพเปนที่พึงพอใจของ

ผูใชบริการและเสริมสรางใหเจาหนาที่มีขวัญ กําลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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2.4.2 วิสัยทัศน 

กองปองกันและรักษาความปลอดภัย เปนองคกรดานการจัดการการรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจรอยางมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุมชน

และสังคม 

2.4.3 พันธกิจ 

1. ดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทรัพยสินและอาคารสถานที่

ของทางราชการรวมท้ังบุคลากรมหาวิทยาลัย 

1.1 ใหการพิทักษรักษาและคุมครองปองกันทรัพยสินของทางราชการ 

1.2 ใหการพิทักษรักษา และคุมครองปองกันทรัพยสินของบุคคลท่ีศึกษา ปฏิบัติ

ราชการหรอืพักอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผานเขา ออกมหาวิทยาลัย 

1.4 ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบรอยท่ัวไปภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

1.5 ปฏิบัติการดานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

2. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความ

ปลอดภัยของคณะหนวยงาน 

2.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยใหทันตอ

สถานการณ สังคม เทคโนโลยีตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

2.2 เปนศูนยกลางดานระบบการตรวจการณระยะไกลโดยใชกลองวงจรปด 

2.3 กําหนดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยหรือเปนที่ปรึกษาในการ

จัดการดานการรักษาความปลอดภัย  

2.4 ประสานงานหรือกํากับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยของบริษัท เอกชน 

2.5 จัดทําระบบฐานขอมูลบุคคลภายนอกที่ เขามาประกอบการในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน (รปภ.1) 

2.6 จัดทําระบบฐานขอมูลยานพาหนะ มหาวิทยาลัยขอนแกน และบัตรประจํา

ยานพาหนะ  

2.7 สงเสริมใหมีคายฝกอบรมดานการรักษาความปลอดภัยและการจราจรแก

เจาหนาที่เยาวชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.8 เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางกายภาพ ใหครอบคลุม

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน การขีดสี ตีเสน ระบบกลองวงจรปด ปายสัญญาณจราจรชั่วคราว 

เปนตน 
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2.9 สงเสริมใหมีการสรางลานจอดรถสวนกลางไวท่ีประตูเขา – ออก หลักของ

มห า วิท ย าลั ย ขอน แก น แล ะ ใช ระบ บ ขน ส งม วล ช น ลด ป ญ ห าด าน ก ารจราจร ใน พ้ื น ท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.10 เปนศูนยประสานงานดานการขาวและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ดาน

โทรคมนาคม เชน การรับแจงเหตุดวนเหตุราย ฯลฯ 

3. จัดระเบียบการจราจรและการขนสงของมหาวิทยาลัย 

3.1 กํากับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  

3.2 ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแลการเดินรถยนตโดยสาร/ขนสง เชน รถ

ประจําทางระยะสั้น รถตูสวัสดิการ รถแท็กซี่ เปนตน   

3.3ดูแลความปลอดภัยดานการจราจร ขบวน VIP หรือขบวนศกึษาดูงาน 

4. สงเสริมการรักษาและการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

4.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเคารพกฎหมาย

จราจร แก คณะ ศูนย สถาบัน สํานัก ฯลฯ 

4.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีหลักสูตรดานการขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจร 

แกนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร 

4.3 สงเสริมใหมีการสรางสถานีฝกอบรมและเพิ่มทักษะการขับข่ีปลอดภัยที่เปน

มาตรฐานภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4.4 การรณรงคดานการขับขี่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจร ในทุกรูปแบบ

กวดขันวินัยการจราจร โดยรูปแบบของใบเตือนและการอบรมใหความรูรณรงคดานวินัยจราจร 

4.5 สนับสนุน การบังคับใชกฎหมายจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

5. ประสานงานดานการขาวและการรักษาความมั่นคงกับหนวยงานดานความมั่นคง

แหงชาติ 

5.1 โครงการสายตรวจขอมูลขาวสาร เพ่ือหาขอมูล ในชุมชนรอบขาง 

มหาวิทยาลัย 

5.2 สรางเครือขายดานการขาวกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยกับสวนราชการที่

เก่ียวของและชุมชนขางเคียง  

5.4 ประสานงานการรักษาความมั่นคงแหงชาติในทุกระดับ 

6. บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

6.1 ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงาน ชุมชนตามคาํรองขอ 
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6.2 สนับสนุนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.3 สนับสนุนกิจกรรมขององคการนักศึกษา (เปนหลัก) 

6.4 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ไดรับการรองขอ และ กิจกรรมท่ี

สงผลกระทบดานการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฯลฯ 

6.5 ปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ 

6.6 สนับสนุนกิจการตาํรวจในฐานะผูชวยเหลือเจาพนักงาน 

6.7 อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

เพื่อใหสอดคลองกับ ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ดังกลาวกองปองกันและรักษาความ

ปลอดภัย ไดจัดโครงสรางการบริหารงานออกเปนงาน 4 งาน 12 หนวย มีความสําคัญดวยกันทั้งนั้น 

ซึ่งงานแตละงานก็ตองสนับสนุนประสานงานกันอยางใกลชิดจึงจะสามารถขับเคลื่อนพันธกิจให

สอดคลองกับวิสัยทัศนของกองปองกันและรักษาความปลอดภัยและสอดคลองกับวิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.4.4 โครงสรางการบริหารงาน 

กองปองกันและรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี 

กองปองกันและรักษาความปลอดภัย ไดรับการยกฐานะขึ้นจากงานรักษาความ

ปลอดภัย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 4/2555)

ล งวัน ท่ี  9 ตุ ล าคม  2555 เร่ือ งการ จัด โครงสร า งใน สํ านั ก งานอ ธิการบ ดี  แล ะประก าศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ ท่ี 1830/2555) ลงวันที่  14 ตุลาคม 2555 เรื่องหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของกองและสํานักงานในสํานักงานอธิการบดี นั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของกองปองกัน

และรักษาความปลอดภัย เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

กองปองกันและรักษาความปลอดภัย จึงจัดโครงสรางภายในสํานักงานฯ เปนงานตางๆ จํานวน 4 งาน 

12 หนวย ดังนี้  

1. งานเทคโนโลยีความปลอดภัย 

1.1 หนวยเทคโนโลยีความปลอดภัยทางกายภาพ  

1.2 หนวยควบคุมและสั่งการทางวิทยุ  

1.3 หนวยซอมบํารุง 

2. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

2.1 หนวยสายตรวจเคลื่อนท่ีเร็ว ชุดท่ี 1, ชุดท่ี 2, ชุดท่ี 3  

2.2 หนวยสายตรวจประจําจุด  

2.3 หนวยจราจร  

2.4 หนวยสายตรวจประตู  
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3. งานสืบสวนและการขาว 

3.1 หนวยเฉพาะกิจ  

3.2 หนวยอารักขาบุคคลสําคัญ 

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.1 หนวยดับเพลิงและปองกันอุบัติภัย  

4.2 หนวยฝกอบรม  

4.3 หนวยกูชีพ กูภัย 

และอํานวยการ มี 4 ภารกิจ ไดแก 

(1) สารบรรณ 

(2) การเงินและพัสดุ 

(3) บริหารทรัพยากรมนุษย 

(4) สวัสดิการ 

 

2.5 งานวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับการจัดดําเนินการดานความปลอดภัย 

นักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศไดทําการวิจัยอันเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ดานความปลอดภัยในดานตาง ๆ อยางหลากหลาย ท้ังนี้ผูวิจัยไดทําการสรุปนํามาเฉพาะงานวิจัยที่

เก่ียวของกับการดําเนินงานดานความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาเทาน้ัน ดังน้ี 

ชาญ ขวัญมุข (2543: 46) ไดทําการศึกษาเร่ือง การปองกันอุบัติเหตุสําหรับผูเรียนใน

สถาบันการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนไดรับอุบัติเหตุในสถาบันการศึกษาถึงรอยละ 4 และใน

จํานวนผูเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุ 100 คน จะเกิดความพิการถึง 2 คน สถิตินี้แสดงถึงคุณภาพชีวิตของ

เยาวชนไทยและชี้ใหเห็นถึงความบกพรองหลายประการ ไดแก มาตรการในการปองกันอุบัติเหตุใน

สถาบันการศึกษาความสนใจของผูบริหารและครูตอการปองกันอุบัติเหตุและระบบการชวยเหลือ

ผูเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุ 

พิมล สินธุนาวา (2551: ออนไลน) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดมาตรการดานความ

ปลอดภัยใหแกผูเรียนในสถาบันการศึกษา ผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาไดมีการจัดมาตรการ

ดานความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ดานอัคคีภัย สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการติดตั้งเคร่ืองมือดับเพลิง ประเภท

สารเคมี มีการจัดอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจร แตไมมีการฝกซอมการหนีไฟหรือสาธิตวิธีการดับไฟ 

2. ดานการจราจรและการเดินทางของผูเรียน สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการ

จัดการเรียนการสอนเร่ือความปลอดภัยในการจราจร และมีบุคลากรตรลอดจนพนักงานตํารวจคอย

ดูแลการจราจรบริเวณสถาบันการศึกษา 
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3. ดานสภาพแวดลอมทั้งที่เปนตัวอาคารและสถานที่ตางๆของสถาบันการศึกษามี

เจาหนาที่ฝายอาคารและสถานท่ีเปนผูรบัผิดชอบดูแลอยางสมํ่าเสมอ 

4. ดานบุคคลภายนอก สถาบันการศึกษาสวนใหญไดมีจัดสถานที่เฉพาะใหแก

บุคคลภายนอกและมีการสอบถามจุดประสงคกอนที่จะเขาสูสถาบันการศึกษา 

ชาลี โพธ์ิเงินนาค (2535: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการบริหาร

ของหัวหนาแผนกวิชาชางอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ ผล

การศึกษาพบวา ความปลอดภัยดานอาคารสถานที่มีการติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัยและปองกัน

กระแสไฟฟาลัดวงจร มีอุปกรณปฐมพยาบาล ประจําแผนกวิชา ท้ังนี้อาคารโรงฝกงานเปนอาคารชั้น

เดียวมีการจัดแบงพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเปนสัดสวนอยางชัดเจน แตหองสุขาและอางลางมือมีไม

เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา อีกทั้งสภาพหองเรียนและหองปฏิบัติการในแผนกวิชายังมีแสง

สวางไมเพียงพอ 

จําลอง สังขสุข (2536: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดมาตรการสําหรับใหความ

ปลอดภัยแกนักศกึษาในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ รวม 4 ดาน ไดแก 

1. ภยันตรายจากอัคคีภัยและไฟฟา 

2. ภยันตรายจากการจราจรและการขนสง 

3. ภยันตรายจากสภาพแวดลอมในวิทยาลัยที่อยูนอกอาคารเรียน 

4. ภยันตรายจากการเรียนการสอบภาคปฏิบัติ 

ซึ่งผลการศึกษาพบวา วิทยาลัยสวนใหญมีการจัดมาตรการปองกันภยันตรายจากอัคคีภัย

และไฟฟา โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิงอยูเสมอ ในดานภยันตรายจากการจราจรและการ

ขนสงทางวิทยาลัยไดจัดบุคลากรคอยดูแลและรักษาความปลอดภัยในการเดนิทางใหแกนักศึกษา และ

ในดานภยันตรายจากการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนและฝกให

นักศึกษาไดรูจักใชเครื่องมือปองกันภัยตางๆ ไดอยางถูกตองรวมถึงจัดใหมีการตรวจสอบเครื่องมือ

อยางสม่ําเสมอ 

จาโวโรสกี (วรนุช อยูเลห. 2550; อางอิงจาก Jaworoski. 2003: 352) ไดทําการศึกษา

เรื่อง ความสัมพันธของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนโดยใชผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดจากการทําแบบทดสอบมาตรฐานของ

รัฐเวอรจีเนียในรายวิชาคณิตศาสตรและรายวิชาภาษาอังกฤษ จุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบระดับ

คะแนนของตัวชี้วัดดานสุขภาพความปลอดภัยและระดับคะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผล

การศึกษาพบวา มีความสัมพันธระหวางการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของสถานศึกษากับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยผูเรียนท่ีมีความรูดานการดูแลสุขภาพและไดรับการปองกัน

รักษาสุขอนามัยจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวาผูเรียนท่ีไมมีความรูดานการดูแลสุขภาพและไมได
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รับการปองกันรักษาสุขอนามัย อีกทั้งความปลอดภัยของสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียน โดยผูเรียนที่มีความรูดานการดูแลสุขภาพและไดรับการปองกันรักษาสุขอนามัยจะมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีกวาผูที่เรียนไมมีความรูดานการดุแลสุขภาพและไมไดรับการปองกันรักษาสุขอนามัย 

อีกทั้งความปลอดภัยของสถานศึกษามีความสัมพันธกับความสําเร็จทางการเรียนของผูเรยีน 

เอลกินส (Elkins. 2008: online) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประเด็นความปลอดภัย : 

ผลกระทบตอการเรียนรูของชั้นปแรกในวิทยาลัย โดยทําการสํารวจจากนักศึกษาวิทยาลัยไอโอวา 

(University 0f lowa) พบวา ความกังวลของนักศึกษาตอตานความปลอดภัยในวิทยาลัยมีผลตอการ

เรียนรู ทั้งน้ีนักศึกษาท่ีมีความรูดานการปองกันอุบัติเหตุจะมีความกังวลตอความปลอดภัยในวิทยาลัย

นอยกวานักศึกษาที่ไมมีความรูดานการปองกันอุบัติเหตุ และนักศึกษาท่ีมีความรูดานการปองกัน

อุบัติเหตุจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมมีความรูดานการปองกันอุบัติเหตุ และ

นักศึกษาที่มีความรูดานการปองกันอุบัติเหตุจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมมีความรู

ดานการปองกันอุบัติเหตุ 

เออลี ( Early. 2004: 4283) ไดทําการศึกษาเรื่องการับรูของผูบริหารในรัฐอลาบามาตอ

การบริหารงานดานความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งจําแนกตามการรับรูของผูบริหารงานดานความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา อีกทั้งยังตองการใหสถานศึกษามีการดําเนินการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุท่ีทํา

ใหเกิดความเสี่ยงและความไมปลอดภัยในสถานศึกษา 

เจนนิงส  (Jennings. 2007: 186) ได ทําการศึกษาเชิงบรรยายประเด็นเรื่องความ

ปลอดภัยในสถาบันการศึกษาและการรายงานจากสถาบันการศึกษาของการตกเปนเหย่ือ

ผูเคราะหรายท้ังในนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ศึกษาในชั้นปที่แตกตางกัน จํานวน 564 คนของหมาวิทยาลัยโคโลราโด พบวานักศึกษา

ชายและนักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาชั้นปท่ี 1 มีความเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อผูเคราะหรายมากกวา

ชั้นปอ่ืนๆ และเม่ือทําการศึกษาและทดสอบกลุมยอย พบวา นักศึกษาท่ีไดรับความรูดานการปองกัน

อุบัติเหต-ุอุบัติภัยมีอัตราความเสี่ยงตอการตกเปนเหย่ือผูเคราะหรายลดนอยลง 

ฮัมเมอร (Hummer. 2008: online) ไดทําการศึกษาเรื่อง การดําเนินโครงการปองกัน

อาชญากรรมของสหราชอาณาจักรวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงสาํรวจจากลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา

ในเครือสหราชอาณาจักรวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จํานวน 2500 คน พบวา การใช ความรูทาง

อาชญวิทยาซึ่งเปนวิธีการปองกันอาชญากรรมแบบใหม อันวาดวยเรื่องวิธีการทางทฤษฎีบูรณาการที่

เชื่อวาผูกระทําผิดจัดเปนผูที่มีศักยภาพและเปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้นจึงมุงเนนกลยุทธในการ

ยับยั้งการกระทําผิดมากกวาการมุงเนนบทลงโทษ มีผลทําใหอาชญากรรมภายในสหราชอาณาจัก

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยลดนอยลง 
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โกเวอร (Gover. 2007: 26) ไดทําการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงความปลอดภัยในชีวิต

ภายในวิทยาลัยศิลปะสะวานาช (Savanah College of Art) โดยจัดตั้งเปนองคกรดูแลดานความ

ปลอดภัยและมีการกระจายหนาที่ใหแกหนวยงานท่ีประจําในแตละคณะภาควิชาตางๆ ในวิทยาลัย 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา วิทยาลัยไดดําเนินการใหความรูและจัดฝกอบรมดานการปองกันอุบัติเหตุ-

อุบัติภัย และปรับปรุงระบบปองกันภัยใหแกนักศึกษาและบุคลากรในแตละคณะภาควิชาไดตาม

วัตถุประสงคมากกวารอยละ 86 ทั้งน้ีนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการปรับปรุงความ

ปลอดภัยในชีวิตภายในวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 88 

โรมานอส (Romanos. 2008: online) ไดทําการศึกษาเร่ือง การวิเคราะหและแนะนํา

เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางการจราจรของมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ แอนด ไอ (Texas A&I 

University) จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยไดจัดดําเนินการความปลอดภัยดานการจราจรภายใน

มหาวิทยาลัย โดยจัดการขยายพ้ืนที่ของถนนใหกวางมากขึ้น จัดไฟสัญญาณและปายจราจรประจํา

ตามจุดตางๆ ที่เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุซึ่งผลการดําเนินงานอยูในระดับดี เมื่อความเสี่ยง

ทางการจราจรนอยลงทําใหผูเรียนทีศึกษาอยูภายในมหาวิทยาลัยเกิดอุบัติเหตุนอยลงสงผลใหผูเรียน

มากยิ่งข้ึน 

โจนส (Jones. 2003: 4169) ไดทําการศึกษาเร่ืองกรณีศึกษาการรับรูมาตรการความ

ปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาชุมชนเมือง ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบ

การรับรูและการดําเนินงานดานความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยใจสถานศึกษา ผล

การศึกษาพบวา การดําเนินการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตางๆ ในชุมชนเมืองมีความ

คลายคลึงกัน แตความเขาใจในสายการบังคับบัญชาตางกัน การสั่งการจึงตางกันตามไปดวย พนักงาน

รักษาความปลอดภัยมีความตองการที่จะดําเนินงานใหใกลชิดผูเรียนมากข้ึน และตองการจะทําหนาท่ี

อ่ืนเพ่ิมเติมจากหนาที่หลักเพื่อปรับปรุงสิ่งที่บกพรองใหดีขึ้น ทั้งน้ีพนักงานรักษาความปลอดภัยสวน

ใหญเห็นวาการดําเนินงานดานความปลอดภัยเปนหนาท่ีโดยตรงที่สถานศึกษาควรจัดดําเนินการ จาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของจะเห็นไดวาสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ

ลวนใหความสําคัญกับการจัดดําเนินการดานความปลอดภัยใหแกผูเรียน ซึ่งการจัดดําเนินการดาน

ความปลอดภัยตางดําเนินการในรูปแบบของการจัดตั้งเปนองคกรหรือหนวยงานเพ่ือดูแลรักษาความ

ปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสิน อีกท้ังทําหนาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตท้ังสุขภาพกายและใจเพ่ือให

ผูเรียนเกิดความพรอมตอการเรียนรูทางวิชาการตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห 

 

ในการวิเคราะห เร่ือง “ทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของ

นักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดของมหาวิทยาลัยขอนแกน” ในครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศกึษา 

บุคลากรและเพ่ือคนหาความแตกตางของทัศนคติและความพึงพอใจดังกลาว จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

และเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคการวิเคราะห ซี่งผูวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะหตามขั้นตอนตาง ๆ 

ดังน้ี 

1. วิธีการวิเคราะห 

2. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดการกับขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 วิธีการวิเคราะห 

ในการวิเคราะหคร้ังนี้เปนการสํารวจ (survey research) ทัศนคติ ความคิดเห็นที่มี

ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งกําหนดกรอบของประเด็นท่ีสํารวจออก

ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เปน 5 ประเด็น ไดแก 

1) ดานการบริหารจัดการ มีคําถามขอยอย 5 ขอ 

2) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล มีคาํถามยอย 9 ขอ 

3) ดานงบประมาณ มีคําถามยอย 3 ขอ 

4) ดานวัสดุ อุปกรณ มีคําถามยอย 4 ขอ 

5) ดานระบบงานในหนวยงาน มีคําถามยอย 7 ขอ 

สําหรับแบบสอบถามดานความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร กําหนดกรอบ

ประเด็นที่สํารวจความพึงพอใจ เปน 4 ประเด็น ไดแก 

1) ดานการดูแลสถาน ท่ีและทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกอบดวย มีคําถามยอย 10 ขอ 
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2) ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกอบดวย มีคําถามยอย 10 ขอ 

3) ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ประกอบดวย มีคําถามยอย 10 ขอ 

4) ดานการจัดระบบการจราจร ประกอบดวย มีคําถามยอย 10 ขอ 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิเคราะห ไดแก เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย กองปองกัน

และรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวนรวม 104 คน  นักศึกษา จํานวนรวม 104 

คน  และบุคลากร จํานวนรวม 84 คน  

2. กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรตามขอ 1 ที่ไดกําหนดจํานวน และจัดทําการสุม

ตัวอยางตามข้ันตอนดังนี้ 

2.1 การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง ตาม

ตารางทฤษฎีการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อาง

ถึงใน เรณา พงษเรืองพันธุ และประสิทธิ์ พงษเรืองพันธุ, 2540 )  

2.2 การสุมตัวอยางทําการสุมตัวอยางแบบปกติ (simple random sampling)  

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะห 

1. การสรางแบบสอบถาม จากการที่ผูวิเคราะหไดทําการศึกษาเอกสาร และงาน

วิเคราะหที่เก่ียวของกับการบริการ ผูวิเคราะหไดทําการสรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวแบงเปน 3 ตอน ดวยกันคือ 

ตอนที่ 1 คําถามท่ีเก่ียวกับตัวแปรอิสระ ซึ่งเปนคําถามที่เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป

ของกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน 

ตอนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกับตัวแปรตาม ซึ่งเปนคําถามที่เก่ียวกับทัศนคติและ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในทุกดาน โดยใชลักษณะคําถามในแบบมาตรสวนประมาณคา 

(rating scale) 5 ระดับ เพ่ือใหกลุมตัวอยางใหคะแนนตามขอคําถามน้ัน ๆ ซึ่งการกําหนดคาคะแนน

ของคําตอบกําหนด ดังนี้ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือพึงพอใจนอยที่สุด มีคาคะแนน เทากับ 1 คะแนน 

ไมเห็นดวย หรือพึงพอใจนอย มีคาคะแนน เทากับ 2 คะแนน 

ไมแนใจ หรือพึงพอใจปานกลาง มีคาคะแนน เทากับ 3 คะแนน 

เห็นดวย หรอืพึงพอใจมาก มีคาคะแนน เทากับ 4 คะแนน 

เห็นดวยอยางย่ิง หรือพึงพอใจมากที่สุด มีคาคะแนน เทากับ 5 คะแนน 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของกลุมตัวอยาง ซึ่งใชคําถามปลายเปดเพ่ือให

กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ 

2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ซึ่งกระทําโดย 

2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยไดรับ

ความอนุเคราะหจากทานผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความปลอดภัย ท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบแนะนํา 

ความสมบูรณ และการครอบคลุมเน้ือหาของการวิเคราะหภาษาที่ใช จากน้ันผูวิเคราะหไดทําการ

ปรบัปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณมากตามคาํแนะนําดังกลาวดวย 

2.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนอื่น จํานวน 30 คน และนําผลการทดลองดังกลาว ไปวิเคราะห

หาคาความเช่ือม่ัน(reliability) ตามวิธีการของคอนบราค (conbrach) ซ่ึงพบวา ไดคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (alpha coefficient ) เทากับ .876 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

กอนที่ ผู วิ เคราะหจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลผู วิ เคราะห ขอหนั งสือจาก

ผูบังคับบัญชา เพ่ือใชแสดงตัว ขอขอมูล และขออนุญาตเก็บขอมูลจากกองปองกันและรักษาความ

ปลอดภัย และนักศึกษา บุคลากร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ทําการรวบรวมรายชื่อของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

2. แจกแบบสอบถามใหกับพนักงานกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

3. อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการกรอกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 

4. รอรับแบบสอบถามกลับคืน ซึ่งในข้ันตอนนี้พบวา กลุมตัวอยางไมสามารถ

ตอบแบบสอบถามไดทันทีเนื่องจากตองปฏิบัติหนาที่ในขณะนั้น ผูศึกษาจึงไดใหกลุมตัวอยางนํา

แบบสอบถามกลับไปตอบ ณ ที่กองปองกันและรักษาความปลอดภัย และนัดหมายมารับคืนในวัน

ถัดไป 

 

3.5 การจัดการเก็บขอมูล 

จากขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง ซึ่งไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลว

ผูศึกษาไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาบันทึกในระบบคอมพิวเตอรตามคูมือลงรหัส เพ่ือนําไป

ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรตอไป โดยในขั้นตอนของการ

ประมวลผลขอมูลตอนที่ 2 ผูศึกษาจะทําการรวมคะแนนของทัศนคติและความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในทุกดานเขาดวยกัน เพ่ือนําไปหาความสัมพันธกับตัวแปรอิสระตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชเทคนิคสถิติดังน้ี 

1. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ใชสถิติพรรณนา และนําเสนอดวยสถิติความถี่ 

และคารอยละ 

2. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ใชเทคนิคสถิติพรรณนา และนําเสนอดวยสถิติ

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อีกทั้งจะนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 5 ระดับ 

เพื่อวัดระดับทัศนคติและความพึงพอใจคุณภาพของการบริการ โดยไดกําหนดความหมายเกณฑ

ดังกลาวไวดังนี้ 

ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอ

การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําถามในแตละขอเปนการใหกลุมตัวอยางที่ถูกสุมเลือก กรอกขอมูลทัศนคติของเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระดับคะแนนการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด 

ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก  หรือพึงพอใจมาก 

ระดับที่ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง หรือพึงพอใจปานกลาง 

ระดับที่ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย  หรือพึงพอใจนอย 

ระดับที่ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด หรือพึงพอใจนอยที่สุด 

โดยกําหนดระดับเปนแบบมาตราสวนประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 

มากที่สุด  5 

มาก   4 

ปานกลาง  3 

นอย   2 

นอยที่สุด  1 

เกณฑการแปลคาเฉล่ียทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของ

นักศึกษา บุคลากร ท่ีมีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน จะใช

คาเฉลี่ย (Mean) เปนตัวสถิติวิเคราะหขอมูลที่เก็บมาไดจากจํานวนตัวอยางทั้งหมด โดยจัดระดับ

คาเฉลี่ยความคิดเห็นทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา 

บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ออกเปนชวง ดังน้ี 
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คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

3. การหาความแตกตางของทัศนคติและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนก

ตามเพศ นักศึกษา และบุคลากร ใชเทคนิคสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

way ANOVA) เพ่ือหาความแตกตางของตัวแปร หากพบวามีความแตกตางของทัศนคติและความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) แลวจะทําการทดสอบความแตกตาง

ระหวางกลุมดวยเทคนิคสถิติ แอล เอส ดี (LSD.) ตอไป 

 

3.7 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

ในการวิเคราะหครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห โดยตัวแปร

อิสระที่ใชเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 

สวนตัวแปรตาม ไดกําหนดจากปจจัยบริบททั่วไปที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย ซึ่งประกอบดวย สถานท่ี ความปลอดภัยในการ ลักษณะงานที่ทํา ผูบังคับบัญชา 

เพื่อนรวมงาน และสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลที่ไดรับ โดยกรอบแนวคิดในการวิเคราะหแสดงดวย

ภาพประกอบที่ 1 ดังน้ี 
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ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณในการทํางาน 

 

การจัดระบบรักษาความปลอดภัย 

1. ดานการบรหิารจัดการ  

2. ดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

3. ดานงบประมาณ  

4. ดานวัสด ุอุปกรณ  

5. ดานระบบงานในหนวยงาน  

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1) ดานการดูแลสถานที่และทรัพยสิน  

    ราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

2) ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสิน   

    ของนักศึกษาบุคลากร  

    มหาวิทยาลัยขอนแกน  

3) ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย  

4) ดานการจัดระบบการจราจร  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะหเก่ียวกับการจัดระบบรักษาความปลอดภัย

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหคร้ังนี้เปนการวิเคราะหเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง “ทัศนคติของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการ

รักษาความปลอดของมหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยประชากรที่ใชในการศึกษาเปนเจาหนาที่ นักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองปองกันและ

รักษาความปลอดภัย จํานวน 104 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 104 คน บุคลากร จํานวน 

84 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 292 คน และ นําขอมูลท่ีไครับมาบันทึกและวิเคราะหดวยโปรแกรมทาง

สถิติ สามารถแสดงการวิเคราะหขอมูล ได 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัย การวิเคราะหลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจง

ความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage) และศึกษาทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอ

การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดานมี 5 ดาน ใช

การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

พรอมทดสอบสมมติฐาน การทดสอบคา (t-test for Independent Samples) ถาพบการแตกตาง

จะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัย การวิเคราะหลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถ่ี 

และหาคารอยละ (Percentage)  ในภาพรวมและรายดานมี 4 ดาน ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พรอมทดสอบสมมติฐาน การ

ทดสอบคา (t-test for Independent Samples) ถาพบการแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู 

สัญลักษณทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิเคราะหไดใชสัญลักษณทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

N แทน   จํานวนพนักงานตรวจสอบภายในที่เปนกลุมตัวอยาง  

x̄ แทน   คาเฉลี่ย 

S.D. แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t แทน   คาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

F แทน   คาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 

df แทน   ชั้นแหงความเปนอิสระ 
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ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

SS แทน   ผลบวกของสวนเบ่ียงเบนกําลังสอง 

MS แทน   คาความแปรปรวน 

* แทน   คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

Sig   แทน   คาความนาจะเปนของความมีนัยสําคัญ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีตอการจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวม มี 4 ดาน  

ตอนที่ 1 ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 5 การแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยผูตอบ

แบบสอบถาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
N = 104 

จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1. ชาย 78 75 

   หญิง 26 25 

รวม 104 100 

2. อายุ   

   ไมเกิน 25 ป 4 3.85 

   ระหวาง 25 – 30 ป 6 5.77 

   ระหวาง 31 – 35 ป 18 17.31 

   ระหวาง 36 – 40 ป 15 14.42 

   มากกวา 40 ป ขึ้นไป 61 58.65 

รวม 104 100 

3. ระดับการศึกษา   

   มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา 1 0.96 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพ 77 74.04 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี 19 18.27 

   ปริญญาตรี 7 6.73 

รวม 104 100 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 5 การแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผูตอบ

แบบสอบถาม (ตอ) 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
N = 104 

จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

4. ประเภทงาน   

   หัวหนา หรืออํานวยการ 14 13.46 

   งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 73 70.19 

   งานสืบสวนและการขาว 6 5.77 

   งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 6 5.77 

   งานเทคโนโลยีความปลอดภัย 5 4.81 

รวม 104 100 

5. ประสบการณในการทํางาน   

   ต่ํากวา 1 ป 6 5.77 

   ระหวาง 1 – 5 ป 53 50.96 

   ระหวาง 6 – 10 ป 13 12.50 

   มากกวา 10 ปขึ้นไป 32 30.77 

รวม 104 100 

 

จากตารางที่ 5 มีตัวอยางประชากรผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 104 คน เปนเพศชาย 

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมา คือเพศหญิง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 25 กลุมอายุ 

มากที่สุด คือ 40 ปขึ้นไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 58.65 รองลงมาเปน 31 - 35 ป  36 - 40 ป

และ 25 – 30 ป จํานวน 18 คน 15 คน 6 คน และคิดเปนรอยละ 17.31 , 14.42 , 5.77 ตามลําดับ 

และนอยท่ีสุด คือ ต่ํากวา 25 ป จํานวน 4 คน และคิดเปนรอยละ 3.85 ระดับการศึกษา มากที่สุด คือ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 74.04 

รองลงมาเปน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปรญิญาตรี จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 

18.27 ปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.73 และนอยที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

หรือต่ํากวา จํานวน 1 คน และคิดเปนรอยละ 0.96 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแยกตามประเภท

ของงานที่ปฏิบัติ มากท่ีสุดคือ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 

70.19 รองลงมาคือ หัวหนาชุดหรืออํานวยการ จํานวน 14 คน และคิดเปนรอยละ 13.46 งานสืบสวน

และการขาว จํานวน 6 คน งานปองกันและรกัษาความปลอดภัย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.77 
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และนอยที่ สุด คือ งานเทคโนโลยีความปลอดภัย จํานวน 5 คน และคิดเปนรอยละ 4.81 

ประสบการณในการทํางาน มากที่สุดมี 3 อันดับคือ ต้ังแต 1-5 ป  10 ปขึ้นไป ตั้งแต 6-10 ป จํานวน 

53 คน 32 คนและ 13 คน คิดเปนรอยละ 50.96, 30.77 และ 12.50 ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ ต่ํา

กวา 1 ป จํานวน 6 คน และคิดเปนรอยละ 5.77 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวม 

การวิเคราะหทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน โดยคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ดังแสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 6 - 7  

 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดานการ

บรหิารจัดการ 

ดานการบริหารจัดการ 
ความคิดเห็น 

การแปลความ 
x̄  S.D.  

1. ฝายรักษาความปลอดภัย มีการกําหนดนโยบายที่สอดคลอง

ตอความตองการของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และประชาชนที่รับบริการ 

4.33 0.63 มาก 

2. กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีการกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
4.45 0.57 มาก 

3. กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีการประสานงานกับ

องคกรที่เก่ียวของเมื่อเกิดเหตุในการปฏิบัติงาน 
4.56 0.55 มากที่สุด 

4. กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีการใชงบประมาณท่ี

บุ คลากร และนั ก ศึกษามหาวิทยาลั ยขอนแกน  ได รับ

ผลประโยชน อยางทั่วถึง 

4.07 0.69 มาก 

5. กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีการเปดโอกาสให

บุคลากร และนักศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนา ในการให

ความชวยเหลือฉุกเฉินภายในพ้ืนท่ี 

4.54 0.52 มากที่สุด 

ดานการบริหารจัดการ 4.39 0.44 มาก 
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จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นหรือทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการบริหารจัดการ โดย

ภาพรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89 (x̄ = 3.89 , S.D. = 0.44) โดยรายขอท่ีมีขอคิดเห็นอยูใน

ระดับมากที่สุด และคาเฉลี่ยมากสูงสุด มี 2 ขอ คือ กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีการ

ประสานงานกับองคกรท่ีเก่ียวของเมื่อเกิดเหตุในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.56 (x ̄ = 4.56 , S.D. = 

0.55) รองลงมาคือ กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีการเปดโอกาสใหบุคลากร และนักศึกษา 

มีสวนรวมในการพัฒนาในการใหความชวยเหลือฉุกเฉินภายในพื้นที่ มีคาเฉลี่ย 4.54 (x ̄ = 4.54 , S.D. 

= 0.52) รายขอที่มีขอคิดเห็นอยูในระดับมาก มี 3 รายการ คือ 1). กองปองกันและรักษาความ

ปลอดภัย มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.45 (x̄ = 

4.45 , S.D. = 0.57) 2). ฝายรักษาความปลอดภัย มีการกําหนดนโยบายท่ีสอดคลองตอความตองการ

ของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน และประชาชนที่รับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.33 (x ̄ = 4.33 

, S.D. = 0.63) และ 3). กองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีการใชงบประมาณท่ีบุคลากร และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับผลประโยชนอยางท่ัวถึง มีคาเฉลี่ย 4.07 (x̄ = 4.07 , S.D. = 

0.69)  
 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ความคิดเห็น 

การแปลความ 
x̄  S.D.  

1. หนวยงานของทานมีอัตรา กําลังไมเพียงพอ 4.56 0.68 มากที่สุด 

2. บุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.75 1.03 มาก 

3. บุคลากรในหนวยงานไมไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบอยางเพียงพอ 

3.40 1.22 ปานกลาง 

4. บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกขาดขวัญกําลังใจ เบื่อ

หนายทอแทในการปฏิบัติงาน 

3.42 1.19 ปานกลาง 

5. บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกไมภาคภูมิใจในอาชีพ

อยากเปลี่ยนงาน 

2.99 1.19 ปานกลาง 

6. บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกไมชอบงานท่ีรับผิดชอบอยู

ในปจจุบัน 

2.82 1.24 ปานกลาง 
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ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีมีตอ

การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความคิดเห็น 

การแปลความ 
x̄  S.D.  

7. รายไดที่ทานไดรบัในปจจุบัน มีความเหมาะสมดีแลว 2.60 1.40 ปานกลาง 

8. บุคลากรในหนวยงานขาดการสื่อสารและการประสานงานที่

ดีระหวางเพ่ือนรวมงาน 

3.26 1.15 ปานกลาง 

9. ผูบังคบับัญชาในหนวยงานของทานไมใหการสนับสนุนและ

คําปรึกษาในการปฏิบัติงาน 

2.79 1.49 ปานกลาง 

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 3.29 0.77 ปานกลาง 

 

จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นหรือทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

ภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.29 (x ̄ = 3.29 , S.D. = 0.77) โดยรายขอที่มีขอคิดเห็นใน

ดานนี้อยูในระดับมากที่สุด และคาเฉลี่ยมากสูงสุด มีเพียง 1 ขอ คือ 1. หนวยงานของทานมีอัตรา 

กําลังไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.56 (x̄ = 4.56 , S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ขอ 2. บุคลากรยังขาด

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.75 (x̄ = 3.75 , S.D. = 1.03) รายขอที่ มี

ขอคิดเห็นอยูในระดับปานกลางมี 7 ขอ คือ  1). บุคลากรในหนวยงานไมไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.40 (x ̄ = 3.40 , S.D. = 1.22)  2). 

บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกขาดขวัญกําลังใจ เบ่ือหนายทอแทในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.42 

(x̄ = 3.42 , S.D. = 1.19)  3). บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกไมภาคภูมิใจในอาชีพอยากเปลี่ยน

งาน มีคาเฉลี่ย 2.99 (x̄ = 2.99 , S.D. = 1.19)  4). บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกไมชอบงานท่ี

รับผิดชอบอยูในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย 2.82 (x ̄ = 2.82 , S.D. = 1.24)  5). รายไดที่ทานไดรับในปจจุบัน 

มีความเหมาะสมดีแลว มีคาเฉลี่ย 2.60 (x̄ = 2.60 , S.D. = 1.40)  6). บุคลากรในหนวยงานขาดการ

สื่อสารและการประสานงานที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.26 (x ̄ = 3.40 , S.D. = 1.15)  

และ 7). ผูบังคับบัญชาในหนวยงานของทานไมใหการสนับสนุนและคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน มี

คาเฉลี่ย 2.79 (x̄ = 2.79 , S.D. = 1.49)   
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ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน

งบประมาณ 

 

ดานงบประมาณ 
ความคิดเห็น 

การแปลความ 
x̄  S.D.  

1. หนวยงานของทานไดรับงบประมาณในการดําเนินงาน

ไมเพียงพอ 

3.78 1.04 มาก 

2. การเบิกจายงบประมาณในหนวยงานของทานมีขั้นตอน

ยุงยาก 

3.84 1.08 มาก 

3. การเบิกจายงบประมาณในหนวยงานของทานมีความ

ลาชา 

4.26 0.99 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.78 มาก 

 

จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นหรือทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู

ใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 (x̄ = 3.96 , S.D. = 0.78) โดยรายขอที่มีขอคิดเห็นในดานนี้อยูในระดับ

มากทุกขอ ดังนี้ คือ  1). หนวยงานของทานไดรับงบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 

3.78 (x̄ = 3.78 , S.D. = 1.04)  2). การเบิกจายงบประมาณในหนวยงานของทานมีข้ันตอนยุงยาก มี

คาเฉลี่ย 3.84 (x̄ = 3.84 , S.D. = 1.08)  3). การเบิกจายงบประมาณในหนวยงานของทานมีความ

ลาชา คาเฉลี่ยมากสูงสุด 4.26 (x̄ = 4.26 , S.D. = 0.99) 
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ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดานวัสดุ

อุปกรณ 
 

ดานวัสดุ อุปกรณ 
ความคิดเห็น 

การแปลความ 
x̄  S.D.  

1. หนวยงานของทานขาดวัสดุ อุปกรณอํานวยความ

สะดวกตอการปฏิบัติงาน เชน วิทยุสื่อสาร หรือเวชภัณฑ

สําหรับการชวยเหลือรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 

3.47 1.15 ปานกลาง 

2. หนวยงานของทานเคร่ืองมือไมมีความทันสมัย 3.19 1.06 ปานกลาง 

3. หนวยงานของทานยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานมี

สภาพเกา และไมเพียงพอ 

3.38 1.15 ปานกลาง 

4. หนวยงานของทานมีสถานที่ปฏิบัติงานสะอาด 

สิ่งแวดลอมสวยงาม แสงสวางพอเพียง มีบรรยากาศชวนให

ปฏิบัติงาน 

3.69 0.85 มาก 

ภาพรวม 3.43 0.72 ปานกลาง 

 

จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นหรือทัศนคติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานอุปกรณ โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.43 (x̄ = 3.43 , S.D. = 0.72) โดยรายขอที่มีขอคิดเห็นในดานน้ีอยูใน

ระดับมาก มีเพียงขอเดียว คือ  หนวยงานของทานมีสถานท่ีปฏิบัติงานสะอาด สิ่งแวดลอมสวยงาม 

แสงสวางพอเพียง มีบรรยากาศชวนใหปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.69 (x̄ = 3.69 , S.D. = 0.85) และ

ความคิดเห็นรายขอสวนมากอยูในระดับ ปานกลาง ดังนี้ คือ  1). หนวยงานของทานขาดวัสดุ อุปกรณ

อํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน เชน วิทยุสื่อสาร หรือเวชภัณฑสําหรับการชวยเหลือ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน มีคาเฉลี่ย 3.47 (x̄ = 3.47 , S.D. = 1.15)  2). หนวยงานของทานเครื่องมือ

ไมมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.19 (x̄ = 3.19 , S.D. = 1.06)  3). หนวยงานของทานยานพาหนะท่ีใช

ในการปฏิบัติงานมีสภาพเกา และไมเพียงพอหนวยงานของทานไดรับงบประมาณในการดําเนินงานไม

เพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.38 (x̄ = 3.38 , S.D. = 1.15)   
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มี

ตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน

ระบบงานในหนวยงาน 
 

ดานระบบงานในหนวยงาน 
ความคิดเห็น 

การแปลความ 
x̄  S.D.  

1. ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับและข้ันตอนที่มีอยูทําใหทาน

ทํางานไมสะดวก 

2.90 1.15 ปานกลาง 

2. การมอบหมายงานไมมีความเปนธรรม 2.93 1.16 ปานกลาง 

3. ระยะเวลาที่กําหนดในการทํางานไมเหมาะสม กอใหเกิด

ความขัดแยงกับเวลาสวนตัว 

2.65 1.15 ปานกลาง 

4. หนวยงานขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตาง ๆ 

ของหนวยงานทาน 

3.01 1.02 ปานกลาง 

5. มีการแบงงานไมชัดเจน เจาหนาที่เกิดความสับสนในการ

ปฏิบัติงาน 

2.93 1.14 ปานกลาง 

6. เจาหนาที่ไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 2.94 1.10 ปานกลาง 

7. การพิจารณาความดีความชอบไมเปนธรรม 2.84 1.00 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.89 0.89 ปานกลาง 
 

จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นหรือทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่

มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานระบบงานในหนวยงาน 

โดยภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.89 (x̄ = 2.89 , S.D. = 0.44) โดยรายขอที่ มี

ขอคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ทุกขอ ดังนี้  1). ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับและข้ันตอนที่มีอยูทําให

ทานทํางานไมสะดวก มีคาเฉลี่ย 2.90 (x̄ = 2.90 , S.D. = 1.15)  2). การมอบหมายงานไมมีความ

เปนธรรม มีคาเฉลี่ย 2.93 (x̄ = 2.93 , S.D. = 1.16)  3). ระยะเวลาที่ กําหนดในการทํางานไม

เหมาะสม กอใหเกิดความขัดแยงกับเวลาสวนตัว มีคาเฉลี่ย 2.89 (x̄ = 2.65 , S.D. = 1.15)  4). 

หนวยงานขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ของหนวยงานทาน มีคาเฉลี่ย 3.01 (x ̄ = 

3.01 , S.D. = 1.02)  5). มีการแบงงานไมชัดเจน เจาหนาที่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน มี

คาเฉลี่ย 2.93 (x̄ = 2.93 , S.D. = 1.14) 6). เจาหนาที่ไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 

2.94 (x̄ = 2.94 , S.D. = 1.10)  7). การพิจารณาความดีความชอบไมเปนธรรม มีคาเฉลี่ย 2.84 (x ̄ = 

2.84 , S.D. = 1.00) 
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

  การวิเคราะหนี้ทดสอบสมมติฐานดวยคา T-test เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ

ที่มี 2 กลุม ไดแก สมมติฐานที่ 1 สวนสมมติฐานที่ 2,3,4,5 และ 6 โดยจะทดสอบความแตกตาง

ระหวาง คาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One¬Way Analysis of Variance : ANOVA) และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 05 ก็จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) ซึ่งผลการ 

ทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 เพศตางกัน มีทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบ

การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน  
 

ตารางที่ 11 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบ

การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

ทัศนะในแตละดาน 
ชาย (N = 78) หญิง (N = 26) 

t sig 
x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ดานการบริหาร

จัดการ 
4.45 0.44 4.22 0.44 1.879* 0.097 

2. ดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
3.36 0.79 3.06 0.65 1.213 0.234 

3. ดานงบประมาณ 4.03 0.75 3.73 0.84 1.227 0.287 

4. ดานวัสดุ อุปกรณ 3.53 0.75 3.13 0.51 1.650 0.150 

5. ดานระบบงานใน

หนวยงาน 
2.90 0.91 2.86 0.83 0.536 0.602 

ภาพรวม 3.39 0.66 3.15 0.94 0.690 0.509 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 11 พบวา ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีมีตอการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพศชายมีทัศนคติตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน พบวาภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉล่ีย 

3.39 (x̄ = 3.39 , S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูใน ระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานการ

บริหารจัดการ ดานงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณ มีคาเฉลี่ย 4.45 (x ̄ = 4.45 , S.D. = 0.44) , 4.03 

(x̄ = 4.03 , S.D. = 0.75 และ 3.53 (x ̄ = 3.53 , S.D. = 0.75) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล และดาน

ระบบในหนวยงาน พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ย 3.36 (x̄ = 3.36 , S.D. = 

0.79) และ 2.90 (x̄ = 2.90 , S.D. = 0.91) ตามลําดับ 

2. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเพศหญิงมีทัศนคติตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน พบวาภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 

3.15 (x̄ = 3.15 , S.D. = 0.94) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูใน ระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานบริหาร

จัดการ และดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ย 4.22 (x̄ = 4.22 , S.D. = 0.44) , 3.73 (x̄ = 3.73 , S.D. = 

0.84 ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานวัสดุ อุปกรณ และดานระบบในหนวยงาน พบวา ภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง โดยคาเฉล่ีย 3.06 (x̄ = 3.06 , S.D. = 0.65) , 3.13 (x̄ = 3.13 , S.D. = 0.51) 

และ 2.86 (x̄ = 2.86 , S.D. = 0.83) ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ พบวา การ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยทั้งสองกลุมของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเพศชาย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.65 (S.D. = 0.60) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพศหญิง มีคาเฉลี่ยภาพรวมเทากับ 3.40 

(S.D. = 0.56) เมื่อเปรียบเทียบแลวมีความแตกตางกันเทากับ 0.25 ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t 

พบวา คาเฉลี่ยระหวางเพศชายกับเพศหญิง ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (t = 0.690) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพศชายมี

ทัศนะตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในดานการบริหารจัดการ 

มากกวาเพศหญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สมมติฐานท่ี 1 เพศตางกัน มีทัศนคติตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

          เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ปญหาอุปสรรคที่มีตอการปฏิบัติงานในหนวยงาน แนวทางแกไข คือ 

 1) นโยบายกับขอปฏิบัติไมชัดเจน 

 2) ไมมีปญหาอุปสรรคท่ีมีตอการปฏิบัติงานในหนวยงาน  

 3) เจาหนาท่ีไมสามัคคกีันควรมีกิจกรรมรวมกันของแตละหนวย 

 4) อัตรากําลังไมเพียงพอ สวัสดิการไมพอเพียง 

 5) การลดข้ันตอนในการดาํเนินงาน เพ่ือความรวดเรว็ 

 6) ไมมีปญหาใดในการปฏิบัติหนาที่ 

 7) อุปกรณตาง ๆ เชน เสื้อสะทอนแสง 

 8) อัตรากําลังไมเพียงพอ 

 9) ทํางานตามคําสั่งถาไมเขาใจก็เขาใจกันไมคอยมีปญหา 

 10) แบงงานใหท่ัวถึงเวียนๆ กันไปหามแชจุด 

 11) ควรใหความสําคัญในระดับนโยบาย และการใหความรวมมือของทุกคณะโดย

เนนนโยบายดานการปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดเหตุนั้น ๆ 

 12)  ดานกําลังที่ยังขาดอยู และบุคลากรที่มีความรูดานพยาบาลก็มีนอย 

2. ปญหาดานบุคลากร ไดแก อัตรากําลัง การฝกอบรม การสรางขวัญกําลังใจ ฯลฯ แนว

ทางแกไขคือ 

 1) อัตรากําลังไมเพียงพอ 

 2) ควรจัดใหมีการอบรมสิ่งใหมๆ เก่ียวกับการทํางานสมํ่าเสมอและทั่วถึงทุกคน 

 3) อัตรากําลังเห็นควรใหมีการเพ่ิมอัตรากําลังใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ การ

เพิ่มคาตอบแทน คือ ขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

 4) นาจะรับบุคลากรเพ่ิมใหเต็มอัตราโดยใหรับเฉพาะบุคคลที่นาจะปฏิบัติหนาที่ได

โดยไมลาออกกลางคัน 

 5) นาจะรับบุคลากรเพ่ิมใหมีการฝกอบรมเพิ่มขึ้น 

 6) คนไมพอในอัตรากําลังถาจะใหไดคนเพิ่มตองเพ่ิมเงินเดือนขึ้น 

 7) เพิ่มอัตรากําลังใหเพียงพอโดยใชสวัสดิการเปนตอลอใจ เม่ือมีความเหมาะสมใน

เงินเดือน ในสวัสดิการกําลังมีปญหา 

 8) การฝกอบรมบุคลากรเนนระบบอัตรากําลัง ใหครบสมดุลกับการบริเวณปฏิบัติ

หนาที่  
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 9) ขาดกําลังพลในการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ไมครบถวนทําใหตองรับผิดชอบ

หลายจุด 

 10) อัตรากําลังและควรการฝกอบรม 

 11) ตําหนิติเตียนหนาแถว ประจานหนาแถวไมกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ 

 12) ควรมีการเพ่ิมอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ การฝกอบรมบุคลากรในหนวย

ใหเนนมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด การปรับตําแหนงของเจาหนาท่ีใหตรงกับตําแหนงท่ี

ปฏิบัติงานจริง 

 13) อยากใหมีการฝกอบรมเพ่ือทบทวนความรูและฝกทบทวนการจราจรบอย ๆ 

ใหกับเจาหนาที่ทุกฝาย อยากใหผูรับผิดชอบดานการคิดทําการเบิกจายคาตอบแทนงานนอกเวลา

ราชการใหติดตาม เร่ืองการเบิกจายใหเร็วขึ้นกวาปจจุบันเพราะจะเปนขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน 

 14) ควรจะมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานจริง ๆ มี

การบังคับกฎระเบียบที่เขมงวด นํามาใชใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของ รปภ. จัดคนท่ีมีความรู – 

มีระเบียบวิจัย มีความสามารถมาเปนผูฝกที่จุดเปนผูควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

อัตรากําลังเทาที่มีในปจจุบันไมเพียงพอและเปนปญหามาหลายป ผูบริหารควรใชวิธีการจางเหมา

บริษัท รักษาความปลอดภัยภัย รับผิดชอบแยกสวนออกไปใหมีอัตรากําลังเพียงพอสมดุลกับภาระงาน 

พิจารณาหาทางข้ึนเงนิเดือนใหกับผูทํางานดี 

 15) อัตรากําลังขาด การฝกอบรมมีการสงเจาหนาท่ีเขารวมทุกคร้ัง 

3. ปญหาดานงบประมาณ แนวทางแกไขคือ 

 1) ควรเพ่ิมคาตอบแทน 

 2) งบประมาณการทําโอที ควรมีงบประมาณที่แนนอนและสามารถออกใหกับ

เจาหนาที่ปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาจะทําใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

 3) เงินโอทีออกเดือนชนเดือน (ถาเปนไปได) 

 4) ร.ป.ภ. ไดรับคาตอบแทนนอยเกินไปควรปรับเปน 12,000 บาท เพราะคาครอง

ชีพสูงข้ึนทุกวันมีอยางเดียวท่ีไมข้ึนคือ เงินเดือน 

 5) อัตรากําลังพอเพียง 

 6) อุปกรณประจําจุด 

 7) ศึกษาบทบาทหนาที่  และกรอบของภารกิจใหชัดเจน เพ่ือวางแผนจัดการ

งบประมาณตามความสําคัญ พัฒนาการมีสวนรวม ประสานงาน และบูรณาการการทํางาน กับ

หนวยงานตาง ๆ 

 8) งบประมาณนาจะมีความเหมาะสมดีอยูแลวที่จะตองแกไขคือ ระบบการเบิก

จายเงิน โดยเฉพาะคาโอทีบุคลากรที่มาทํางานควรจะใชมีระบบการเบิกจายที่เร็วกวาที่เปนอยู  
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4. ปญหาดานวัสดุ อุปกรณ อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ แนวทางแกไขคือ 

 1) อุปกรณประจําจุดท่ีทํางานบางอยางไมสามารถเบิกได 

 2) อุปกรณ เค ร่ืองมือในการปฏิบัติ งานของเจาหน าที่ ควรจัดหาให เพียงพอ 

ยานพาหนะของสายตรวจควรปรับปรุงเปนอยางยิ่ง ยานพาหนะไมมีความพรอมในการใชขับขี่ไมมี

ความปลอดภัยบางคันสภาพไมพรอมใชงานควรปลดระวางไดแลว 

 3) วัสดุ อุปกรณ อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ แนวทางแกไขดีอยู

แลว 

 4) วัสดุ อุปกรณ ของเจาหนาท่ีสายตรวจไมเพียงพอ เชน ไฟฉาย ในการปฏิบัติงาน

สายตรวจโดยเฉพาะในชวงผลัดบาย และผลัดดึก ซึ่งของเดิมที่มีนั้นไดชํารุดเสียหายสวนที่พอจะใชการ

ไดนั้นก็ไมมีแบตเตอรี่ จึงอยากแนะนําใหมีการใชถานไฟฉายแบบท่ีมีการนํามาชารทแบตได ซึ่งจะทํา

ใหประหยัดงบประมาณในการซื้อถายไฟฉายใหมบอยครั้งจนสิ้นเปลืองงบประมาณ 

 5) รถจักรยานยนตเกาไมอยูในสภาพใชงาน เสื้อสะทอนแสง ชุดกันฝนไมมแีจก 

 6) ขาดอุปกรณ เชน ชุดกันฝนไมเพียงพอในบางจุด และควรมีใชประจําปอมตาง ๆ 

 7) ขอใหตรวจสอบเปนระยะ ๆ ใชไดจรงิ ๆ หรอืมีอยูจริง ๆ เทาไหร 

 8) จัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีมีความจําเปน การใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 9) วัสดุอุปกรณบางอยางไมเพียงพอไมทันสมัยควรจะพิจารณาจัดสรรใหครบ 

เพียงพอ ทันสมัย ดานอาคารสถานที่จะมีบางจุดที่ควรปรับปรุงแกไข เชน ตามปอมประตูตาง ๆ บาง

จุดเกา ชํารุด ไมสามารถบังแดดบังฝนไดควรจะมีทีมชาง งบประมาณเขาซอมแซมปรับปรุงทุก ๆ ป 

เพื่อใหพรอมใชงานตลอดไป 

 10) ที่ทํางานกับที่ เก็บอุปกรณอยู ในจุดเดียวกัน จึงเปนปญหาดานสุขภาพกับ

เจาหนาที่ เชน นํ้ามัน หรืออุปกรณอื่น ๆ 

5. ปญหาดานระบบงาน ไดแก ระเบียบกฎเกณฑ การมอบหมายงาน การพิจารณาความดี

ความชอบ การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น แนวทางแกไขคือ 

 1) แลวแตผูบังคับบัญชาเห็นชอบ 

 2) เบิกจายใหเรยีบรอย 

 3). ไมมีปญหาใด ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 4) การมอบหมายงาน 

 5) ตองมีระเบียบวิจัย 

 6) จัดแบงงานใหเหมาะสมดีแลว 

 7) งานชวยเหลือฉุกเฉินมีระเบียบที่เปนสากลอยูแลว ใหมีการศึกษาและปฏิบัติตาม

แนวทางกําหนดและควรระวังเร่ืองการสงกลับกําลัง เพราะเกี่ยวของกับงบประมาณ 
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 8) ระเบียบกฎเกณฑควรมอบหมายงานอยูในระดับที่ดี ท่ีจะตองปรับปรุง คือ 

บุคลากรบางกลุมที่ไมเขาใจระบบงานควรจะมีการอบรม – ทบทวน บทบาท ภาระหนาที่ตามกลุมงาน

สม่ําเสมอ 

 9) ใหมีการเสนอหรือแสดงความหรือแสดงความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้น ซึ่งจะไดมาจากการปฏิบัติงานจรงิ 

 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหความพึงพอใจและขอคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการจัดระบบ

การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางที่ 12 การแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
N = 104 

จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1. ชาย 51 49.04 

   หญิง 53 50.96 

รวม 104 100 

2. อายุ   

   ไมเกิน 20 ป 16 15.38 

   ระหวาง 21 – 23 ป 79 75.96 

   ระหวาง 24 – 26 ป 9 8.65 

   มากกวา 26 ป ขึ้นไป 0 0 

รวม 104 100 

3. ระดับการศึกษาปริญญาตรี   

   ชั้นปที่ 1 12 11.54 

   ชั้นปที่ 2 29 27.88 

   ชั้นปที่ 3 39 37.50 

   ชั้นปที่ 4 24 23.08 

รวม 104 100 

 

จากตารางที่ 12 ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน

จํานวน 104 คน เปนเพศชาย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 49.04 เพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเปน
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

รอยละ 50.96 จําแนกประชากรตามกลุมอายุ พบจํานวนประชากรมากที่สุดในกลุมอายุ คือ ระหวาง 

21-23 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 75.96 รองลงมาเปนกลุมอายุไมเกิน 20 ป จํานวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ 15.38 และ 24 – 26 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.65 ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี ชั้นปที่ 1 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 11.54 ชั้นปที่ 2 จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 27.88 

ชั้นปที่ 3 จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และนักศึกษาชั้นปที่ 4  จํานวน 24 คน คิดเปนรอย

ละ 23.08  

ตารางที่ 13 การแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
N = 84 

จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1. ชาย 28 33.33 

   หญิง 56 66.67 

รวม 84 100 

2. อายุ   

   ไมเกิน 20 ป 0 0 

   ระหวาง 21 – 30 ป 16 19.05 

   ระหวาง 31 – 40 ป 26 30.95 

   ระหวาง 41 – 50 ป 26 30.95 

   มากกวา 50 ป ขึ้นไป 12 14.29 

รวม 84 100 

2. ประเภทบุคลากร   

   ผูบริหาร หรือหัวหนางาน 3 3.57 

   ผูปฏิบัติงาน 81 96.43 

รวม   

3. ระดับการศึกษา   

   มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 7.14 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 3.57 

   ปริญญาตรี 53 63.10 

   ปริญญาโท 21 25.00 

   ปริญญาเอก 1 1.19 

รวม 104 100 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

จากตารางที่ 13 ตัวอยางประชากรเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 84 คน เปน

เพศชาย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 33.33 เพศหญิง จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 66.67 

จําแนกบุคลากรตัวอยางตามกลุมอายุ กลุมอายุ ระหวาง 21-30 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

19.05 กลุมอายุ ระหวาง 31-40 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 30.95 กลุมอายุ ระหวาง 41-50 ป 

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 30.95 และกลุมอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.29 

ไมพบประชากรกลุมตัวอยางกลุมที่มีอายุไมเกิน 20 ป  จําแนกประเภทบุคลากร เปนสายงานผูบริหาร

หรือหัวหนางาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.57 สายงานผูปฏิบัติงาน จํานวน 81 คน คิดเปนรอย

ละ 96.43  ระดับวุฒิการศึกษาของประชากรตัวอยาง พบมีจํานวนมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 63.10 รองลงมาเปน ปริญญาโท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.19 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 6 คน และคิดเปนรอยละ 7.14 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปรญิญาตรี จํานวน 3 คน และคิดเปนรอยละ 3.57  

 

ตารางที่ 14 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการดูแลสถานที่และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนรายขอ 
 

ดานการดูแลสถานที่และ

ทรัพยสินราชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักศึกษา (N = 104) 

การแปลความ 

บุคลากร (N= 84) 

การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่ รักษาความ

ปลอดภัยประจําจุด

รกัษาการณ 

3.66 0.80 มาก 3.89 0.75 มาก 

2. ท านรู สึ กพอใจที่ มี

เจ าหน าที่ รักษาความ

ปลอดภัยคอยดูแลรักษา

สถานท่ีและทรัพยสิน

มหาวิทยาลัยตลอดเวลา

ทั้งกลางวันและกลางคืน 

3.72 0.84 มาก 3.90 0.74 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 14 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการดูแลสถานท่ีและทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนรายขอ (ตอ) 
 

ดานการดูแลสถานที่และ

ทรัพยสินราชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักศึกษา (N = 104) 

การแปลความ 

บุคลากร (N= 84) 

การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

3. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่ รักษาความ

ปลอดภัยควบคุมการ

ผานเขา - ออก 

3.46 1.20 ปานกลาง 3.80 0.87 มาก 

4. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่ รักษาความ

ปลอดภัยตรวจสอบ

ตลอดเวลาเก่ียวกับ

การนําทรัพยสิน เขา - 

ออก นอกพ้ืนที่ ของ

มหาวิทยาลัย 

3.66 0.90 มาก 3.64 0.79 มาก 

5. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่ รักษาความ

ป ล อ ด ภั ย ค ว บ คุ ม

กลองโทรทัศนวงจร 

3.70 0.86 มาก 3.93 0.88 มาก 

6. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่ รักษาความ

ป ล อ ด ภั ย ป ร ะ จํ า

หองควบคุมงาน 

3.78 0.78 มาก 3.86 0.88 มาก 

7. ท าน รู สึ กพอใจที่

เจาหนาที่ รักษาความ

ปลอดภัยมีความพรอม

ในการปฏิบัติงานทันที

ที่ไดรับแจงเหต ุ

3.96 0.75 มาก 4.35 0.71 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 14 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการดูแลสถานท่ีและทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนรายขอ (ตอ) 
 

ดานการดูแลสถานที่และ

ทรัพยสินราชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักศึกษา (N = 104) 

การแปลความ 

บุคลากร (N= 84) 

การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

8. ทานรูสกึพอใจท่ีมี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย ประชา 

สัมพันธเพ่ือตอบให

คําแนะนํา และ

อํานวยความสะดวก

ในเร่ืองตางๆ 

4.13 0.90 มาก 3.66 0.82 มาก 

9. ทานรูสึกพอใจตอ

การท่ีเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัย 

4.01 0.70 มาก 3.75 0.81 มาก 

10. ทานรูสึกพอใจใน

การปฏิบัตงิานของ

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยในการ 

3.99 0.72 มาก 3.83 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.61 มาก 3.87 0.79 มาก 
 

จากตารางที่  14 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน

ภาพรวมและราย-ดานการดูแลสถานท่ีและทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน จากตัวอยาง

ประชากรเปนบุคลากร นักศึกษา จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.32  บุคลากร จํานวน 84 คน 

คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  44 .6 8  รวม ทั้ ง สิ้ น จํ าน วน  18 8  ค น  พ บ ว า  นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ บุ ค ล าก ร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจตอการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในดานการดูแลสถานที่
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัย โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โคยนักศึกษามีความ

พึงพอใจระดับมาก คาเฉล่ีย 3.81 (x̄ = 3.81 , S.D. = 0.61) บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.87 (x̄ = 3.87 , S.D. = 0.79) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจใน

ระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนรายขอ 3 ความพึงพอใจที่มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยควบคุมการ

ผานเขา – ออก ของบุคคลภายนอก และยานพาหนะตลอดเวลา มีความเห็นแตกตางกัน คือ 

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 (x̄ = 3.46 , S.D. = 1.20) แตบุคลากรมี

ความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 (x ̄ = 3.80 , S.D. = 0.87) 

 

ตารางที่ 15 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของ

นักศึกษาและบุคลากร 

นักศึกษา (N = 104) 

การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 

การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ทานรูสึกพอใจและ

มั่นใจในความปลอดภัย

ของชีวิตขณะทํางาน

หรอืศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.90 0.66 มาก 3.83 0.68 มาก 

2. ทานรูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยเขมงวดในการ

ตรวจคนของ

บุคคลภายนอก อันอาจ

ทําใหเกิดความไม

ปลอดภัยแกบุคลากร 

3.74 0.81 มาก 3.52 0.82 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 15 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

ดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของ

นักศึกษาและบุคลากร 

นักศึกษา (N = 104) 

การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 

การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

3. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย

ประชาสัมพันธคอย

อํานวยความสะดวกใน

เรื่องตาง ๆ พรอมท้ัง

ดูแลความปลอดภัยกับ

บุคลากรและนักศึกษา 

3.95 0.69 มาก 3.68 0.75 มาก 

4. ทานรูสึกพอใจที่

ทรัพยสินของทานไดรับ

การดูแลเอาใจใสจาก

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย 

3.64 0.90 มาก 3.69 0.82 มาก 

5. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยสายตรวจ

ปฏิบัติหนาที่คอยให

ความปลอดภัยแกชีวิต

และทรัพยสิน

ตลอดเวลา 

3.73 0.84 มาก 3.68 0.78 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 15 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

ดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของ

นักศึกษาและบุคลากร 

นักศึกษา (N = 104) 

การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 

การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

6. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยควบคุม

กลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) เพ่ือตรวจสอบ

สิ่งผิดปกติตาง ๆ ที่จะ

เกิดขึ้นกับชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคลากร

และนักศึกษา 

3.77 0.75 มาก 3.74 0.82 มาก 

7. ทานรูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยมีอุปกรณ

พรอมที่จะใหความ

ปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคลากร

และนักศึกษา 

3.95 0.70 มาก 3.73 0.72 มาก 

8. ทานรูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยประจําจุด

ควบคุมการรักษาความ

ปลอดภัยคอยรับแจง

เหตุตลอดเวลา 

3.90 0.72 มาก 3.80 0.68 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 15 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

ดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของ

นักศึกษาและบุคลากร 

นักศึกษา (N = 104) 

การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 

การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

9. ทานรูสึกพอใจกับ

งานสารสนเทศความ

ปลอดภัยที่มีเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย

คอยแนะนําใหความรู

ในเร่ืองการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของ

บุคลากรและนักศึกษา

ทุกวัน 

3.81 0.74 มาก 3.67 0.70 มาก 

10. ทานรูสึกพอใจการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยในการปองกัน

ชีวิตและทรัพยสินของ

บุคลากร และนักศึกษา 

3.93 0.71 มาก 3.74 0.79 มาก 

ภาพรวม 3.83 0.56 มาก 3.71 0.63 มาก 

 

จากตารางที่  15 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน

ภาพรวมและรายดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากตัวอยางประชากรเปนบุคลากร นักศึกษา จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.32  บุคลากร 

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 44.68 รวมทั้งสิ้นจํานวน 188 คน พบวา นักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจตอการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของบุคลากร โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โคยนักศึกษามีความพึงพอใจ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83 (x̄ = 3.83 , S.D. = 0.56) บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 

3.71 (x̄ = 3.71 , S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจในระดับมาก

เชนเดียวกัน  

 

ตารางที่ 16 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

ดานการปองกันและ

ระงบัอัคคีภัย 

นักศึกษา (N = 104) 
การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 
การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. รูสึกพอใจกับระบบ

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยของเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัย 

3.83 0.77 มาก 3.89 0.69 มาก 

2. พอใจในแผนงานการ

ฝกซอมปองกันและ

ระงบัอัคคีภัยของ

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย 

3.57 0.73 มาก 3.90 0.72 มาก 

3. รูสึกพอใจที่มีการ

ฝกซอมการปองกันและ

ระงบัอัคคีภัยเปน

ประจํา 

3.35 1.04 ปานกลาง 3.86 0.88 มาก 

4. รูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยทําการ

ตรวจสอบอุปกรณ

ปองกันระงับอัคคีภัย

เปนประจําทุกเดือน 

3.74 0.86 มาก 3.80 0.82 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 16 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย (ตอ) 

ดานการปองกันและ

ระงบัอัคคีภัย 

นักศึกษา (N = 104) 
การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 
การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

5. เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยสามารถใช

อุปกรณในการดับเพลิง

ไดอยางถูกตองรวดเร็ว

เปนท่ีนาพอใจ 

3.62 0.78 มาก 3.86 0.82 มาก 

6. รูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยประจําจุดใน

การควบคุมการรักษา

ความปลอดภัยเพื่อคอย

รับแจงเหตุเพลิงไหม

ตลอดเวลา 

3.95 0.73 มาก 3.94 0.66 มาก 

7. เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รวดเร็วทันตอเหตุการณ

หากเกิดเพลิงไหม 

3.53 0.83 มาก 3.89 0.73 มาก 

8. รูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยมีการ

ประชาสัมพันธและจัด

ฝกอบรมใหความรู

เก่ียวกับการปองกัน

และระงบัอัคคีภัยใหกับ

คณะ หนวยงาน 

3.85 0.80 มาก 3.87 0.79 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 16 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย (ตอ) 

ดานการปองกันและ

ระงบัอัคคีภัย 

นักศึกษา (N = 104) 
การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 
การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

9. เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยสามารถติดตอ

ประสานงานกับ

เจาหนาที่ดับเพลิง

ภายนอกไดเปนอยางดี

เก่ียวกับการปองกัน

และระงบัอัคคีภัย 

3.69 0.81 มาก 3.93 0.80 มาก 

10. การปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยในการปองกัน

และระงบัอัคคีภัยใน

ปจจุบันเปนท่ีนาพอใจ 

3.68 0.82 มาก 3.89 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.69 0.63 มาก 3.88 0.67 มาก 

 

จากตารางที่  16 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน

ภาพรวมและรายดานการปองกันและระงับอัคคีภัย จากตัวอยางประชากรเปนบุคลากร นักศึกษา 

จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.32  บุคลากร จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 44.68 รวมทั้งสิ้น

จํานวน 188 คน พบวา นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจตอการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยในดานการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก โคยนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.69 (x ̄ = 3.69 , S.D. = 0.63) บุคลากร

มีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.88 (x ̄ = 3.88 , S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนรายขอ 3 ความพึงพอใจท่ีเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยมีการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนประจํา มีความเห็นแตกตางกัน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คือ นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 (x ̄ = 3.35 , S.D. = 1.04) แตบุคลากรมี

ความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86 (x ̄ = 3.86 , S.D. = 0.88) 

 

ตารางที่ 17 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการจัดระบบการจราจร 

ดานการจัดระบบ

การจราจร 

นักศึกษา (N = 104) 
การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 
การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. รูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยปฏิบัติงาน

อํานวยความสะดวกใน

การจราจรภายในพื้นที่

บริเวณของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.71 0.87 มาก 3.86 0.68 มาก 

2. เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยสามารถ

ควบคุมดูแลไมใหมี

ปญหาการจราจรติดขัด

ภายในบริเวณของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.41 1.08 ปานกลาง 3.62 0.73 มาก 

3. เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยจัดเสนทาง

การเดินรถภายใน

บริเวณของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดอยางเหมาะสม 

3.39 1.09 ปานกลาง 3.70 0.72 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 17 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการจัดระบบการจราจร (ตอ) 

ดานการจัดระบบ

การจราจร 

นักศึกษา (N = 104) 
การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 
การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

4. รูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยจัดระเบียบใน

การจอดรถไดเปนท่ี

เรยีบรอย 

3.59 0.82 มาก 3.67 0.73 มาก 

5. รูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยจัดทําปาย

หรอืเคร่ืองหมายจราจร

แสดงเสนทางไดอยาง

ชัดเจน 

3.66 0.781 มาก 3.63 0.68 มาก 

6. รูสึกพอใจที่มี

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยประจําจุดใน

การควบคุมการรักษา

ความปลอดภัยเพื่อคอย

รับแจงเหตุการจราจร

ตลอดเวลา 

3.81 0.84 มาก 3.76 0.57 มาก 

7. รูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยมีความพรอม

ที่จะปฏิบัติงานทันทีเมื่อ

ไดรับแจงเหตุ หรือขอ

ความชวยเหลือ 

4.01 0.73 มาก 3.92 0.66 มาก 

 



65 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 17 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและราย

ดานการจัดระบบการจราจร (ตอ) 

ดานการจัดระบบ

การจราจร 

นักศึกษา (N = 104) 
การแปลความ 

บุคลากร (N = 84) 
การแปลความ x̄ S.D. x̄ S.D. 

8. รูสึกพอใจที่

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยมีการ

ประชาสัมพันธและจัด

ฝกอบรมใหความรู

เก่ียวกับการปองกัน

และระงบัอัคคีภัยใหกับ

คณะ หนวยงาน 

4.03 0.70 มาก 3.87 0.62 มาก 

9. รูสึกพอใจที่

เจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัยมีการ

ประชาสัมพันธขาวสาร

และใหความรูดาน

การจราจรอยาง

สม่ําเสมอ 

4.10 0.85 มาก 3.73 0.66 มาก 

10. การปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยในการ

จัดระบบจราจรปจจุบัน

เปนท่ีนาพอใจ 

3.63 0.86 มาก 3.81 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.74 0.66 มาก 3.75 0.54 มาก 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

จากตารางที่  17 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน

ภาพรวมและ   รายดานการปองกันและระงับอัคคีภัย จากตัวอยางประชากรเปนบุคลากร นักศึกษา 

จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.32  บุคลากร จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 44.68 รวมทั้งสิ้น

จํานวน 188 คน พบวา นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจตอการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยในดานการจัดระบบการจราจร โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

โคยนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74 (x̄ = 3.74 , S.D. = 0.66) บุคลากรมีความพึง

พอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 (x ̄ = 3.75 , S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมี

ความพึงพอใจในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนรายขอ 2 และขอ 3 โดยขอ 2 ความพึงพอใจทานคิด

วาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสามารถควบคุมดูแลไมใหมีปญหาการจราจรติดขัดภายในบริเวณ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเห็นแตกตางกัน คือ นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.41 (x̄ = 3.41 , S.D. = 1.08) แตบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.62 (x ̄ = 

3.62 , S.D. = 0.73) และขอ 3 ความพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถควบคุมดูแล

ไมใหมีปญหาการจราจรติดขัดภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเห็นแตกตางกัน คือ 

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.39 (x̄ = 3.39 , S.D. = 1.09) แตบุคลากรมี

ความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 (x ̄ = 3.70 , S.D. = 0.72)   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 18 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน

ภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน  

ทัศนคติในแตละดาน 
นักศึกษา (N = 78) บุคลากร (N = 26) 

t sig 
x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ดานการดูแลสถานท่ี

และทรัพยสินราชการ

ของมหาวิทยาลัย 

3.81 0.61 3.87 0.79 -0.596 0.279 

2. ดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของ

นักศกึษา บุคลากร 

3.83 0.56 3.71 0.63 2.842 * 0.005 

3. ดานการปองกันและ

ระงบัอัคคีภัย 
3.69 0.63 3.88 0.67 -3.564 * 0.003 

4. ดานการจัดระบบ

การจราจร 
3.74 0.66 3.75 0.54 -0.268 0.397 

ภาพรวม 3.75 0.55 3.79 0.54 0.690 0.509 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 18 แสดงวา ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีตอการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมอยูในเกณฑระดับมาก และหากเปรียบเทียบ

รายดานทั้ง 4 ดาน พบวา นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานการดูแลสถานที่

และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกนกับดานการจัดระบบการจราจร มีคาเฉลี่ยไมมีความ

แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตในดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา

บุคลากร นักศึกษามีความพึงพอใจ คาเฉลี่ยสูงกวาบุคลากร มีความแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และดานการปองกันและระงับอัคคีภัย บุคลากรมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ยสูงกวานักศกึษา มี

ความแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรในการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ   

            มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรเปนขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณและการ

ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานการดูแลสถานท่ีและทรพัยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1) ควรมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ประจําคณะอยางนอยคณะละ 1 นาย 

เนื่องจากจะไดดูแลสถานการณ 24 ชั่วโมง ของคณะ หนวยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนพ้ืนท่ี

เปดมีบุคคลภายนอกเขาออกตลอดเวลามีนักศึกษาใชพื้นที่อาคารอยูตลอดเวลา 

 2) ควรเพิ่มอัตรากําลังมากขึ้นเพราะทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก 

 3) ควรใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหม่ันตรวจตราและเปลี่ยนเวรกันอาทิตยละ

คร้ังเพื่อความปลอดภัยทรัพยสิน 

 4) ควรมีการจัดเวรยามบอยขึ้นและควรจัดเวรเพ่ิมขึ้น 

 5)  ควรใหจัดเวรยามตรวจตราใหมากขึ้น 

         6)  เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ดีมาก 

 7) กลองวงจรปดควรจะมีการตรวจใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา และควรจะติดตั้ง

ใหครอบคลุมในพ้ืนที่จะมีความเส่ียงเกิดอุบัติเหตุเพราะเคยเจอเหตุการณที่ไปขอภาพแตกลองพัง 

2. ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1) ควรมีเจาหนาที่เวรยามประจําทุกคณะ หนวยงาน 

 2) การปองกันชีวิตและทรพัยสินของบุคลากรและนักศึกษาอยูในระดับดีมาก 

 3). มีระบบการตรวจตรามากขึ้น 

 4) มีการตรวจสอบเปนชวงเวลาที่เหมาะสม 

3. ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

 1) ควรมีระบบการใหความรวมกันทํางานระหวางคณะ หนวยงานเพื่อตรวจสอบ

อุปกรณดับเพลิงประจําอาคารทุกเดือน 

 2) มีความพอใจมากเห็นการฝกซอมของเจาหนาที่อยางชัดเจน 

 3) การปองกันและระงับอัคคีภัยดีแลวและดีพอแลว 

 4) ดานการปองกันหรือระงับอัคคีภัยไมทราบเลยคะ หนวยงานก็ยังไมมีการซอม

อัคคีภัย หรือมีแตไมทราบ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 5) มีระบบตรวจจับเวลามีอัคคีภัยวาจะมีความเสี่ยงวาจะเกิดขึ้น 

 6) เจาหนาท่ีมีการใหความรวมมือกับคณะในการใหความรูแกบุคลากรดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

7) เนื่องจากไมไดรับบริการ จึงไมสามารถใหขอเสนอแนะได 

4. ดานการจัดระบบการจราจร 

 1) ควรอบรมเจาพนักงานเรื่องมารยาทและความเหมาะสมในพฤติกรรมบริการดวย 

 2) ใหบริการฝงแยกศาลาเดิม ประทับใจ และขอบคุณในการปฏิบัติหนาที่สะดวกมาก ๆ 

 3) มีการรวมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหปฏิบัติหนาท่ีอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

 4) ยังต องมีการปรับปรุงระบบการจราจรในการจัดงานในพิ ธีต างๆ  และ

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง 

 5) รถในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวนมากควรเพ่ิมไฟบอกสัญญาณและเจาหนาท่ี

ประจําทกุจุด 

 6) การจัดระบบจราจรอยูในระดับดี 

 7) มักประสบปญหาการจราจรมากชวงเย็น บริเวณบึงสีฐาน เนื่องจากคนที่มาออก

กําลังกายจอดรถบริเวณริมถนนไมเปนระเบียบ ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยางยิ่ง 

 8) มีการจัดการชวงเวลาเรงดวนตามสี่แยกดี 

 9) ดานการจราจรบางครั้งก็ไมแนใจวากรณีไฟแดงหนาคอมเพล็กซสามารถใชงานได

ปกติ แตก็ยังมีเจาหนาท่ีมาคอยเปด – ปดให ซึ่งเปนการใชคนซํ้าซอนกับระบบเทคโนโลยี 

 10) ดานระบบการจราจรดีในระดับรับไดแตอยากใหปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 

 

ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกขอมูลตาม

ระดับชั้นป มีรายละเอียด ดังน้ี  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 

1. ดานการดูแลสถานท่ีและทรพัยสินราชการของมหาวิทยาลัย 

1) เดินตรวจทานสถานท่ีบอยขึ้น ตรวจสอบคนเขาออกหอพักเพ่ือใหแนใจวาไมมีคน

ภายนอกเขามา 

2) เขมงวดกวานี้และรักษาความปลอดภัยทุกจุดทั้งจุดที่ปลอดภัยและจุดที่อันตรายหรือ

เสี่ยงตอการรอบทําราย 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3) ปกติ มีการใหความบริการตลอดเวลาอยูแลว นาพึงพอใจท่ีทําใหรูสึกปลอดภัย

ตลอดเวลา 

2. ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) มีความเขมงวดในการปองกันรักษาความปลอดภัยมากขึ้น 

2) กลอง CCTV 

3) ในบางครั้งที่ภายในรั้วหอพักอาจจะมีความเสียหายในดานแสงสวาง จึงทําใหเกิดความ

มืดหรือพ้ืนท่ีรูสึกวาไมนาปลอดภัย 

3. ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

1) มีการซอมรับมือกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น 

2) มีอุปกรณดับเพลิงหลายๆ จุด 

4. ดานการจัดระบบการจราจร 

1) มีการเขมงวดและจัดระเบียบใหมากยิ่งข้ึน 

2) ไมตองมีจราจรปลอยสัญญาณไฟ 

3) ปญหาวงเวียนควรใหรถอยูในวงเวียนไปกอน 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2 

1. ดานการดูแลสถานท่ีและทรพัยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) ควรจะมีฝายดูแล 

2) ควรมีการเช็คอาคาร 

3) การดูแลสถานที่และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยดแีลวและถือวาทําไดดีมาก 

4) ควรมีการตรวจสอบทรัพยสินทุกคร้ัง 

5) ควรมีการบํารุงรักษาสถานที่ตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหสามารถใชงานไดจริง เพราะใน

บางสถานที่ขาดการดูแลจึงไมอาจใชงานไดจริง 

6) มีกลองวงจรตรวจทุกจุด สามารถขอดูไดและดูไดตลอดเวลา 

2. ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) การใชระบบเทคโนโลยีในการดูแล 

2) ควรมีนโยบายและระบบท่ีดี 

3) ควรมีการจัดการทรัพยสินดานการประกัน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

4) เม่ือไมนานมานี้มีขาวรถจักรยานยนตโดนขโมยบอยครั้ง ซึ่งคนใกลตัวเจอเหตุการณนี้

กับตน มีการแจงไปยังหนวยงานที่ รับผิดชอบแลว แตยังไมคืบหนาอยากใหเพ่ิมจุดรักษาความ

ปลอดภัย ณ บึงสีฐาน 

5) เพ่ิม Web page ในการรองเรียนสําหรับบุคลากรและนักศึกษาพรอมมี Admin ดูแล

อยางสม่ําเสมอ 

6) การปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษาอยูในระดับดี 

7) การปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษาอยูในระดับดีมาก 

8) การปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษาอยูในระดับดีมาก แตอยาก

เสนอใหมีการตรวจหมวกกันน็อคนอกเวลาเรียน 

3. ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

1) ควรมีคาํแนะนําระหวางทางของอาคาร 

2) มีคําแนะนําและอบรมองคกร 

3) จัดชมรมอัคคีภัย 

4) เพิ่ม Web page เกี่ยวกับการแจงเตือน และชองทางการติดตอเจาหนาที่อัคคีภัยใน

กรณีฉุกเฉิน 

5) รวดเร็วมากเทาท่ีเห็น 

6) การปองกันและระงับอัคคีภัยดีมาก 

4. ดานการจัดระบบการจราจร 

1) ควรมีจราจรคอยสอดสองดูแล 

2) มีหลายคร้ังที่จราจรติดขัดแตไมมีผูมาจัดการ 

3) มีการตรวจสอบจราจรทุกที่ 

4) ปายจราจรบางที่ชํารุดและมองไมชัด เชน สี่แยกศาลาเดิมที่หามเลี้ยวซายจนกวาจะไฟ

เขียวไมคอยมีคนสังเกตเหตุหรือไมคอยปฏิบัติการ 

5) เพิ่ม Web page แจงเตือนอยางเปนทางการเมื่อมีการเปลี่ยนเสนทางการเดินรถใน

กรณีพิเศษ หรือเม่ือมีการใชเสนทางหลักในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เชน ว่ิงมาราธอน 

6) การจัดระบบจราจรไมคอยดีเทาที่ควร 
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ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 

1. ดานการดูแลสถานท่ีและทรพัยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) สถานที่และทรัพยสินบางอยางก็มีการชํารุดและเสียหายแตไมไดรับการซอมแซม ฝาก

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบท้ังชองทางการแจงจากนักศึกษาและการตรวจตราของ

เจาหนาที่ 

2) ควรมีเจาหนาที่ประจําจุดสําคัญตางๆ 

3) ใชงานกลองวงจรปดที่มีความคมชัดสูงกวานี้ 

4) มีการตรวจตาที่เขมงวดขึ้น 

5) เพ่ิมเจาหนาที่ดูแลประตูหอ 19 

6) เจาหนาที่ควรเดินสํารวจบอยๆ  

7) ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ตรวจ 

8) ปจจุบันถือวาดีอยูแตอยากใหดีมากขึ้นเพ่ือความปลอดภัย 

9) ไมมคีวามเขมงวดมากเกินพอ 

10) ควรกระตือรือรนมากกวานี้และควรมีความเขมงวดกวานี้ 

11) ควรมีการทําความสะอาดสถานที่ราชการใหสะอาดมากกวานี้ 

2. ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) ในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยในบางบริเวณ แตบริเวณที่ควรดูแลพิเศษคือ บริเวณ

บึงสีฐานและมุดมืด ถนนเสนหลังแปลงเกษตรเน่ืองจากมีวัยรุนนอกพื้นที่เขามาม่ัวสุม 

2) ควรมีกลองวงจรปด 

3) ทางเขา – ออก เสนยูเซน็เตอรตกดึกจะมีรถทอดังขับขี่รบกวนอยูบอยคร้ัง 

4) มีมาตรการที่เขมงวดข้ึน 

5) ควรหามไมใหคนสวนหรือพนักงานทําความสะอาดท่ีเปนผูชายเขาไปภายในหอพักหญิง

แมแตชั้นลางของหอพักก็ไมควรเขาเพราะมีผูชายแกๆ (ไมแนใจวาเปนพอบานหรือคนสวน) ขับรถ

เสียงดังในเขตร้ัวหอพักและสงเสียงดังใตหอ 20 และถีบประตูหองพักแมบานดวย 

6) เจาหนาที่ใหความรวมมือดี แตนาจะมีการใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคนเวลาเกิดเรื่อง 

7) เจาหนาที่ควรกระตือรือรนมากกวาน้ี 

8) การปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษาก็โอเค 

9) อยากใหเจาหนาท่ีปฏิบัติดวยความสุภาพเรียบรอย 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

10) ควรใหแจงเหตุการณออนไลน 

3. ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

1) ควรซอมและใหนักศึกษารูจักวิธีปองกัน 

2) การปองกันและระงับอัคคีภัยดีมาก 

3) ซอมเหมือนจริงเวลาเกิดเหตุการณจรงิ โดยฝกปฏิบัติทุกหอ 

4) อยากใหมีการประชาสัมพันธใหนาสนใจและมีมากกวานี้ 

5) การปองกันและระงับอัคคีภัยดี 

6) ควรมีถังดับเพลิงประจําไวท่ีหนวยหอพักในบาง (มากข้ึน) 

7) หอใน (หอชาย) ไมมียาม และไมมีถังดับเพลิง 

4. ดานการจัดระบบการจราจร 

1) รถติดบอยในชวงเรงรีบเปนเร่ืองปกติ แตอยากใหกวดขันวิจัยจราจรของนักศึกษาเชน 

หมวกกันน็อค การเปดสัญญาณไฟ 

2) มีเจาหนาที่มาใหความเรียบรอยตรงแยกจุดสําคัญ เพ่ือลดปญหารถติด 

3) ในเวลาควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยมีเจาหนาท่ีอยูที่ตูกดสัญญาณอยากใหชวงเชา ทํา

หนาที่ใหถึง 09.15 น. หรือเร่ิมปฏิบัติหนาที่เวลา 08.15-09.15 น. เนื่องจากเปนเวลาท่ีการจราจร

หนาแนนและเรงดวน 

4) ควรมีการกวดขันวินัยจราจรท่ีมากขึ้น 

5) เคยโดยตะโกนดา อยากใหเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ 

6) ควรโบกรถดีดี อยาตะคอกใสรถคนอื่น ไมใชอารมณในการโบกรถ ควรใหบริการดวย

ความเต็มใจกวานี้ 

7) คนมาจอดรถขางร้ัวหอพักหญิงทําใหเบียดทางเดินเวลาคนจะเดินก็เกือบโดนรถชน 

เพราะบรเิวณที่คนเดินกลายเปนที่จอดรถ 

8) ไมไดมีการเขมงวดขนาดทําใหนักศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ี 

9) การจัดระบบจราจรแย 

10) การจัดระบบจราจรดีเกินไป 
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ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 4 

1. ดานการดูแลสถานท่ีและทรพัยสินราชการของมหาวิทยาลัย 

1) ควรมีความเขมงวดมากกวาน้ี 

2) บรเิวณท้ิงขยะอยูใกลหอพักเกินไป ทําใหบางคร้ังมีกลิ่นรบกวน 

3) ดีอยูแลวแตตองปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด 

4) ควรมี รปภ. อยูประจําทุกหอพัก และทุกคณะเรียน 

5) เมามาเปดไฟตามหอพักแทบตลอดเลย 

6) บุคลากรดานความปลอดภัยควรมีระเบียบวินัยและมีอัธยาศัยที่ดีกับนักศึกษา 

7) ควรมีการจัดเวรยามตรวจตามตึกแตละคณะเนื่องจากบางคณะเปนคณะใหญ อาจจะมี

บุคคลภายนอกเขาไปทําอนาจารภายในคณะได 

2. ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) ควรมีความเขมงวดมากกวาน้ี 

2) ดวยความที่เปนมหาลัยแบบเปด การตรวจสอบบุคคลท่ีเขามาในพ้ืนที่ของมหาลัย

อาจจะยาก แต ก็อยากใหมีการตรวจสอบอยางเขมงวดของการเขาออกของบุคคลในการเดิน

ทางเขาออก เมื่อพบความผิดสังเกตุตลอดเวลา 

3) อยากใหมีความเขมงวดในการเขาหอพัก ในบางครั้งคนนอกเขามาในหอพัก 

4) เนนยํ้าบรเิวณท่ีสําคัญผูคนอยูจํานวนมาก 

5) มีกลุมวัยรุนเด็กแวนเขามาปวนในมหาวิทยาลัยชวงดึกๆ 

6) แตละหอควรมีกลองวงจรปดและระบบคียการดที่ ใชงานไดจริงและมีจดดูเพื่อ

ตรวจสอบพฤติกรรมผูตองสงสัย 

3. ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

1) ใหมีความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

4. ดานการจัดระบบการจราจร 

1) ควรมีเสนจราจรที่ชัดเจน และปรับเปลี่ยนระยะเวลาของไฟจราจรใหมีเวลาท่ีเหมาะสม 

2) การจัดระบบจราจรทําไดดีมาก 

3) รถจากนอกมหาวิทยาลัย รถของบุคคลขางนอกเขามาทําใหในมหาลัยรถติด 

4) ควรใหมีการจับหมวกนิรภัยเปนประจําเพ่ือใหนักศึกษาไดเกรงกลัวและตระหนักมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 

รายงานการวิเคราะห เร่ือง ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และ      

ความพึ งพอใจของนั กศึกษา บุคลากรที่ มี ต อการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิเคราะหที่ไดสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ และผูทําการวิเคราะหได

นําเอาประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายผลและเสนอแนะการแกปญหา ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

5.2 อภิปรายผลการวิเคราะห 

5.3 ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองปองกัน

และรักษาความปลอดภัย จํานวน 104 คน สําหรับการวิเคราะหทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมตัวอยาง

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 104 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 84 คน รวม

จํานวน 184 คน สําหรับการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรที่มีตอการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 292 คน และนําขอมูลที่ไค

รับมาบันทึกและวิเคราะห สรุปได ดังน้ี 

5.1.1 ขอมูลสวนบุคคล 

1) ขอมูลสวนบุคคล เจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภัย 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวนตัวอยาง 

104 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 75 จํานวนมากที่สุด มีอายุ 40 ปขึ้นไป รอยละ 58.65 มรีะดับ

การศึกษาสูงสุด สวนใหญ คือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 

74.04 มีประสบการณในการทํางาน สวนใหญตั้งแตระยะเวลา 6 – 10 ป รอยละ 50.96  

2) ขอมูลสวนบุคคล นักศึกษา 

กลุมตัวอยางนักศึกษา เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 55.32 จากการสุมตัวอยางทั้ง

เพศชายและเพศหญิงไดจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 49.04 และ 50.96 ตามลําดับ จําแนก
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ประชากรตามกลุมอายุ มีมากท่ีสุด คือ อายุระหวาง 21-23 ป รอยละ 75.96 สวนใหญเปนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 รอยละ 37.50  

3) ขอมูลสวนบุคคล บุคลากร 

กลุมตัวอยางบุคลากร รอยละ 44.68 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.67 จําแนกประชากร

ตามกลุมอายุจํานวนมากท่ีสุด คือ ระหวาง 31-40 ป และ 41-50 ป มีจํานวนเทากัน รอยละ 30.95 

เปนสายงานผูปฏิบัติงาน มากที่สุด รอยละ 96.43 มีระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญ คือ ระดับ

ปรญิญาตรี รอยละ 63.10  

5.1.2 ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน วิเคราะหในแตละดาน สรุปได ดังนี้  

1) ดานการบริหารจัดการ 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดานการบริหารจัดการ ในระดับมาก

ที่สุด มี 2 ขอ คือ (1) หนวยงานมีการประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของเม่ือเกิดเหตุในการปฏิบัติงาน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และ (2) หนวยงานมีการเปดโอกาสใหบุคลากร 

และนักศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาในการใหความชวยเหลือฉุกเฉินภายในพื้นที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.54 สวนขออ่ืน ๆ มีทัศนคติอยูในระดับมาก ไดแก (1) ฝายรักษาความปลอดภัย มีการกําหนด

นโยบายที่สอดคลองตอความตองการของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน และประชาชนท่ี

รับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.33 (2) หนวยงานมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการ

ปฏิบัติ งาน  มีค าเฉลี่ ย  4.45 (3) หน วยงานมีการใช งบประมาณที่บุ คลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับผลประโยชน อยางทั่วถึง มีคาเฉล่ีย 4.07 

2) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดานบริหารทรัพยากรบุคคลวา 

หนวยงานมีอัตรากําลังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 

(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมา คือ บุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 กลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีมีคานอยที่สุด คือรายไดที่ไดรับในปจจุบัน 

มีความเหมาะสมดีแลว ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60 และมีทัศนคติในดานนี้โดยภาพ

รวมอยูใน ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.29 
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3) ดานงบประมาณ 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 และมีขอคิดเห็นในดานนี้อยูในระดับมากทุกขอ คือ (1) หนวยงานไดรับ

งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.78 (2) การเบิกจายงบประมาณในหนวยงานมี

ขั้นตอนยุงยาก มีคาเฉลี่ย 3.84 (3) การเบิกจายงบประมาณในหนวยงานมีความลาชา คาเฉลี่ยมาก

สูงสุด 4.26  

4) ดานวัสดุ อุปกรณ 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดานอุปกรณ โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.43 และมีขอคิดเห็นในดานน้ีอยูในระดับมาก เพียงขอเดียว คือหนวยงาน

มีสถานที่ปฏิบัติงานสะอาด สิ่งแวดลอมสวยงาม แสงสวางพอเพียง มีบรรยากาศชวนใหปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 สวนขออ่ืน ๆ มีทัศนคติหรือความคิดเห็นในระดับปานกลาง อาทิเชน (1) 

หนวยงานขาดวัสดุ อุปกรณอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน วิทยุสื่อสาร หรือ

เวชภัณฑสําหรับการชวยเหลือรักษาพยาบาลเบ้ืองตน มีคาเฉลี่ย 3.47 (2) หนวยงานของทาน

เครื่องมือไมมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.19 (3) หนวยงานมียานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานมีสภาพ

เกา และไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.38 

5) ดานระบบงานในหนวยงาน 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดานระบบงานในหนวยงาน โดย

ภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.89 และมีขอคิดเห็นในดานนี้อยูในระดับปานกลางทุกขอ 

คือ (1) ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับและขั้นตอนที่มีอยูทําใหทํางานไมสะดวก มีคาเฉลี่ย 2.90 (2) การ

มอบหมายงานไมมีความเปนธรรม มีคาเฉลี่ย 2.93 (3) ระยะเวลาที่กําหนดในการทํางานไมเหมาะสม 

กอใหเกิดความขัดแยงกับเวลาสวนตัว มีคาเฉลี่ย 2.89 (4) หนวยงานขาดการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารดานตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.01 (5) มีการแบงงานไมชัดเจน เจาหนาท่ีเกิดความสับสนในการ

ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 2.93 (6) เจาหนาที่ไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 2.94 (7) การ

พิจารณาความดีความชอบไมเปนธรรม มีคาเฉลี่ย 2.84  

6) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศและทัศนคติตอการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัยของกลุมตัวอยาง 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติระหวางเพศชายกับเพศหญิงใน

ทุกดานแลว มีคาเฉลี่ยแตกตางกันเทากับ 0.25 เมื่อทําการทดสอบสถิติ T-test พบวา คาเฉลี่ย
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ระหวางเพศชายกับเพศหญิง ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 

0.690 , Sig = 0.316 , df = 8 , t-table .05 = 2.306) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีทัศนคติใน

ดานบริหารจัดการตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย ชายสูงกวาหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 (t = 1.879* ,Sig = 0.049 , df = 8 , t-table .05 = 2.3646) 

5.1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรท่ีมีตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัย จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 188 คน เปนนักศึกษา จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.32 

บุคลากร จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 44.68 วิเคราะหในแตละดาน สรุปได ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจดานการดูแลสถานที่และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางนักศึกษา บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจดานการ

ดูแลสถานท่ีและทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัย โดยรวมในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาทุกขอมีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวนความพึงพอใจในควบคุมการผานเขา – ออก ของ

บุคคลภายนอก และยานพาหนะตลอดเวลา มีความเห็นแตกตางกัน คือ นักศึกษามีความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.46 แตบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80  

จากการทดสอบสถิติ T-test พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจในควบคุมการผานเขา – ออก 

ของบุคคลภายนอก และยานพาหนะตลอดเวลา ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (t = -0.596 , Sig = 0.279 , df = 18 , t-table .05 = 2.1009) 

2) ความพึงพอใจดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของ นักศึกษาและ

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางนักศึกษา บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจดานการ

ปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร โดยรวมในระดับมาก โคยนักศึกษามีความพึง

พอใจ คาเฉลี่ย 3.83 บุคลากร มีคาเฉลี่ย 3.71 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก 

จากการทดสอบสถิติ T-test พบวา ผลตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากร เทากับ 0.12 ในภาพรวม ความพึงพอใจของนักศึกษาสูงกวา

บุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 2.842* ,Sig = 0.005 , df = 18 , t-table .05 

= 2.1098) 
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3) ความพึงพอใจดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางนักศึกษา บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย โดยรวมในระดับมาก โคยนักศึกษามีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.69 บุคลากร 

มีคาเฉลี่ย 3.88 และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวนรายขอ 3 

ความพึงพอใจท่ีมีการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนประจํา มีความเห็นแตกตางกัน คือ 

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 แตบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.86  

จากการทดสอบสถิติ T-test พบวา ผลตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย เทากับ -0.20 ในภาพรวม ความพึงพอใจของบุคลากรสูงกวานักศึกษา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -3.564* ,Sig = 0.003 , df = 10 , t-table .05 = 2.2281) 

4) ความพึงพอใจดานการจัดระบบการจราจร 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางนักศึกษา บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจดานการ

จัดระบบการจราจร โดยรวมในระดับมาก โคยนักศึกษามีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.74 บุคลากร มี

คาเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจในระดับมาก  

จากการทดสอบสถิติ T-test พบวา ผลตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการจัดระบบ

จราจร เทากับ -0.02 ในภาพรวม ความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -0.268 ,Sig = 0.397 , df = 12 , t-table .05 = 2.1788) 

5) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยท้ัง 4 ดานขางตน ของกลุมตัวอยาง 

จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางนักศึกษา บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจดานการ

จัดระบบการจราจร โดยรวมทุกดานในระดับมาก โคยนักศึกษามีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.74 

บุคลากร มีคาเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจในระดับมาก 

เปรยีบเทียบรายดานทั้ง 4 ดาน พบวา นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานการ

ดูแลสถานที่และทรัพยสินราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนกับดานการจัดระบบการจราจร มี

คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตในดานการปองกันชีวิตและทรัพยสิน

ของนักศึกษาและบุคลากร นักศึกษามีความพึงพอใจ คาเฉลี่ยสูงกวาบุคลากร มีความแตกตางกันมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการปองกันและระงับอัคคีภัย บุคลากรมีความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษา มีความแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



80 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

7) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา บุคลากรในการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางในแตละดานที่กลุมตัวอยางมีจํานวนความเห็นมากที่สุด ไดแก 

ดานการดูแลสถานท่ีและทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมตัวอยางตองการเพิ่ม

อัตรากําลังมากขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยมีทรัพยสินจํานวนมาก กลองวงจรปดควรจะมีการตรวจสอบ

และบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา และควรจะติดตั้งใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีจะมีความเสี่ยง

เกิดอุบัติเหตุ ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร กลุมตัวอยางตองการมี

เจาหนาที่ประจําเวรยามทุกคณะ และหนวยงาน กลุมตัวอยางตองการ Web page ในการรองเรียน

สําหรับบุคลากรและนักศึกษา มี Admin ดูแลอยางสม่ําเสมอ ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย กลุม

ตัวอยางตองการใหรวมกับคณะหนวยงานตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงประจําอาคารทุกเดือน การให

ความรวมมือกับคณะในการใหความรูแกบุคลากรดานการปองกันและระงับอัคคีภัย กลุมตัวอยาง

ตองการ Web page เกี่ยวกับการแจงเตือน และชองทางการติดตอเจาหนาที่อัคคีภัยในกรณีฉุกเฉิน 

ดานการจัดระบบจราจร กลุมตัวอยางตองการใหเจาพนักงานไดรับการอบรมเรื่องมารยาท และความ

พฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริการ ตองการใหปรับปรุงการประชาสัมพันธระบบการจราจรในการจัด

งานในพิธีตาง ๆ ใหทั่วถึง 

 

5.2 อภิปรายผลการวิเคราะห 

5.2.1 ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีมีตอการจัดระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอการจัดระบบรักษาความปลอดภัย

ในระดับ ปานกลาง คือ มีคาเฉลี่ยทัศนคติเทากับ 3.15 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา การแสดงทัศนคติของ

กลุมตัวอยางโดยทั่วไป มักแสดงออกในแนวทางกลางๆ ไมแสดงออกแบบสุดโตง ทั้งดานทางบวกและ

ทางลบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดหรือทัศนคติของตน 

การแสดงออกแบบเปนกลางจึงเปนแนวทางที่ปลอดภัยสําหรับตนเองมากที่สุด สอดคลองกับผล

การศึกษาของ ธวัชชัย เสถียรกาล (2545, หนา 72) ที่ไดศึกษาทัศนคติของลูกจางอุทยานแหงชาติตอ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ซึ่งพบวา ลูกจางอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดมีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยูใน

ระดับปานกลาง คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 
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จากผลการวิเคราะหที่ได ผูทําการวิเคราะหมีความเห็นวามีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล 3 

ประเด็นดังน้ี 

1. ระดับทัศนคติในดานระบบงานในหนวยงาน ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา ในทั้ง 5 

ดานที่ทําการวิเคราะหและในภาพรวม กลุมตัวอยางมีทัศนคติในดานระบบงานในหนวยงาน อยูใน

ระดับปานกลาง นั่นแสดงวากลุมตัวอยางตองการใหมีการปรับปรงุดานระบบงานในหนวยงานมากกวา

ประเด็นอ่ืน ในประเด็นนี้ผูทําการวิเคราะหมีความเห็นวา การจัดระบบงานในหนวยงานรักษาความ

ปลอดภัย ของกองปองกันและรักษาความปลอดภัย ณ ปจจุบัน จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนา 

เนื่องจากวาหากกองปองกันและรักษาความปลอดภัยไมมีกิจกรรมการพัฒนาใด ๆ ระดับทัศนคติใน

ดานนี้ก็จะลดต่ําลง ซึ่งยอมสงผลเสียตอกองปองกันและรักษาความปลอดภัยในที่สุด นอกจากน้ีแลว

จากขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสบการณในการทํางาน มากที่สุด คือตั้งแต 6-10 ป  

10 ปข้ึนไป ซึ่งผูทําการวิเคราะหมีความเห็นวาหากประยุกตใชทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาส

โลว (Maslow, 1970, p. 396) แลวผูทําการวิเคราะหมีความเห็นวา ความตองการที่สําคัญของ

เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยที่ตองการใหมีการแกไขปรับปรุงจะเปนเรื่อง ระเบียบ กฎเกณฑ 

ขอบังคับและขั้นตอนที่มีอยูทําใหทํางานไมสะดวก การมอบหมายงานไมมีความเปนธรรม ระยะเวลาที่

กําหนดในการทํางานไมเหมาะสมกอใหเกิดความขัดแยงกับเวลาสวนตัว หนวยงานขาดการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ของหนวยงาน มีการแบงงานไมชัดเจน เจาหนาที่เกิดความ

สับสนในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น และการพิจารณาความดีความชอบ

ไมเปนธรรม ซึ่งจากขอเสนอแนะของผูวิเคราะหในดานระยะเวลาที่กําหนดในการทํางานไมเหมาะสม 

กอใหเกิดความขัดแยงกับเวลาสวนตัว และการพิจารณาความดีความชอบไมเปนธรรม ควรเปนสิ่งที่

ตองปรับปรุงแกไขในอันดับแรก นอกจากน้ีแลวผูวิเคราะหยังมีความเห็นเพิ่มเติมวา สาเหตุหลักที่ทํา

ใหระดับทัศนคติดานน้ีอยูเพียงระดับปานกลาง มาจากประสิทธิภาพการบริหารองคการของผูบริหาร

หรือผูนําองคการที่ไมสามารถใชทรัพยากร การบริหารดานการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดไดซึ่งไมเปนไปตามหลักการบริหารของ (สมพงษ เกษมสิน, 2535 อางถึงใน 

สถาบันดํารงราชานุภาพ, 2539) ที่ไดใหความหมายวา การบริหาร คือการใชศาสตรและศิลปนําเอา

ทรัพยากรการบริหาร (administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร 

(process of administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ในดานการพิจารณาความดีความชอบไมเปนธรรม โดยผูทําการวิเคราะหมีความเห็น

วาสาเหตุของปญหาจะมาจากระบบในการบริหารงานโดยเฉพาะตัวผูนําท่ีอาจจะละเลยในดาน

คุณธรรมในการบริหารงาน ทําใหพนักงานไมมั่นใจในความเทาเทียมกันในองคการ ซึ่งตามแนวคิดของ

เหลียง เซี่ยนซู (1980 อางถึงใน นิรันดร อุดมฉันท, 2533) ที่กลาวถึงคุณธรรมไววา “คุณธรรม ก็คือ

การที่ทําใหมวลชนมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับฝายปกครอง สามารถรวมมือรวมตายดวยกันโดยไมกลัว

ภยันตรายใด ๆ” และยังอาจสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของการสรางทีมงานของผูนํา ซึ่งการสราง

ทีมงานเห็นหัวใจของการบริหารงานในองคการตาง ๆ ในปจจุบัน โดยสมชาย ภคภาสนวิวัฒน และ

คณะ (2534) ไดกลาววาถึง การสรางทีมงานไววา “ผูนําที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารนั้น

จะตองหลีกเลี่ยงคานิยมประเภท “ขามาคนเดียว” อยางเด็ดขาด ผูนําที่เกงกาจขนาดไหนก็ยัง

พ่ึงตนเองไมไดจะตองมีแขนขาอันหมายถึงทีมงานท่ีแข็งพอที่จะนําเอาโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติได

อยางดี มิฉะนั้นโครงการทุกโครงการจะกลายเปนเพียงความฝนเทานั้น” ดังน้ันแลวผูทําการวิเคราะห

จึงมีความเห็นโดยวาการพัฒนาระดับผูนํา และการสรางทีมงานจะเปนเปาหมายหลักของกองปองกัน

และรักษาความปลอดภัยตอไป 

2. ระดับทัศนคติในดานวัสดุ อุปกรณ ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา ในทั้ง 5 ดานที่

พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติในดาน วัสดุ อุปกรณ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูทําการ

วิเคราะหมีความเห็นวา การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของกองปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยยังขาดวัสดุ อุปกรณอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน เชน วิทยุสื่อสาร หรือเวชภัณฑ

สําหรับการชวยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องตน อุปกรณเคร่ืองมือไมมีความทันสมัย รถยนต รถจักรยาน

หรือยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานมีสภาพเกาและไมเพียงพอ นอกจากนี้กลุมตัวอยางตองการใหมี

การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหสะอาด มีสิ่งแวดลอมสวยงาม มีแสงสวางพอเพียง มี

บรรยากาศชวนใหปฏิบัติงาน ดังนั้นสิ่งเหลานี้ควรจะมีการพัฒนาปรับปรุงในอันดับตนๆ 

3. ความแตกตางของทัศนคติ ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา เพศชายมีทัศนคติในดาน

การบริหารจัดการตอการจัดระบบรักษาความปลอดภัยมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน

ประเด็นน้ีผูทําการวิเคราะหมีความเห็นวา สาเหตุท่ีเพศชายมีความทัศนคติในดานการบริหารจัดการ

ตอการจัดระบบรักษาความปลอดภัยมากกวา เนื่องมาจากลักษณะของงาน ซึ่งงานดานการรักษา

ความปลอดภัยเปนงานที่มีความเสี่ยง ในบางครั้งตองปฏิบัติงานในเวลากลางคืน หรือตองทนกับความ

เปนอยูในบริเวณตูยาม ตองอดทนใชความอดทนในการทํางานเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ลักษณะงาน

ดังกลาวจึงเหมาะสมกับเพศชายมากกวา  
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5.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัย  

ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพึงพอใจตอการจัดระบบรักษาความปลอดภัย 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหรายดานพบวา นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับ

มาก ในดานการดูแลสถานที่และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกนกับดานการจัดระบบ

การจราจร มีความพึงพอใจไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตในดานการปองกันชีวิต

และทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษามีความพึงพอใจคาเฉลี่ยสูงกวา

บุคลากร ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

บุคลากรมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษา ตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูทําการ

วิเคราะหมีความเห็นวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มี

ความมุงมั่นต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งและเต็มความสามารถ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

5.3.1 ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห มีขอเสนอแนะที่สามารถนําไปใชประโยชนและเปน

แนวทาง ในการปฏิบัติงานไดดังนี้ 

5.3.1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรจัดอบรมใหแกเจาหนาท่ีในทุกระดับ

เพื่อใหมีการพัฒนาทัศนคติ และใหมีความรูความสามารถที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

2) ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนเจาหนาที่ระดับลางในการพัฒนา

ตนเองในการเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

การปฏิบัติงาน ดังน้ัน เจาหนาที่มีประสบการณหรือมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ยาวนานกวา จึง

ควรเปนพี่เลี้ยงและถายทอดทัศนคติท่ีดีในทุก ๆ ดาน ตอเจาหนาที่ในรุนกัดไป 

5.3.1.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

1) การทําการวิเคราะหครั้งนี้ ดําเนินการวิเคราะหเฉพาะกลุมตัวอยาง 

อาจยังไมครอบคลุมประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงควรทําการศึกษาใหครอบคลุมใน

ทุกกลุมประชากรที่มากกวานี้ 



84 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2) คําถามสําหรับวัดระดับทัศนคติและความพึงพอใจในการศึกษาใน

คร้ังนี้ มีจํานวนนอย จึงอาจจะไมสามารถวัดระดับทัศนคติและความพึงพอใจไดอยางถูกตองและ

ชัดเจน การศกึษาในคร้ังตอไปจึงควรเพ่ิมขอคําถามใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษา 

3) การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาทางสังคมในเชิงปริมาณเปนหลัก 

จึงขาดขอมูลสวนบุคคลในเชิงลึก ที่จะทําใหสามารถเขาใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลไดอยาง

สมบูรณ ดังน้ันจึงควรศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพ ท้ังโดยการสังเกตการณ และการสัมภาษณประกอบ

การศึกษา หรือแยกการศึกษาออกไปเปนอีกเร่ืองหนึ่งตางหาก 
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      แบบสอบถามชุดที่ 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

------------------------------------------------------------ 

คําชี้แจง : 

1. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามทัศนคติหรือความคิดเห็นของเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับคณุลักษณะสวนบุคคล 

ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย       

ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตอนที่ 3 คําถามเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย 

           มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล 

1.1 เพศ □ 1. ชาย □ 2. หญิง  

1.2 อายุ □ 1. ต่ํากวา 25 ป □ 2. 25 – 30 ป  

 □ 3. 31 – 35 ป □ 4. 36 – 40 ป  

 □ 5. ต่ํากวา 40 ป   

1.3 ระดับการศึกษา   

 □ 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 □ 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปรญิญา  

 □ 3. ปริญญาตรี      □ 4. ปริญญาโท  

1.4 ปฏิบัติหนาท่ี □ 1. หัวหนางาน /หัวหนาสายตรวจ  

 □ 2. รปภ. สายตรวจ / รปภ. ประจําจุดรักษาการณ  

 □ 3. จราจร  

 □ 4. บรรเทาสาธารณะภัย  

 □ 5. พนักงานวิทยุสื่อสาร  

1.5 ประสบการทํางาน □  < 1 ป    □  1-5  ป    □ 6-10  ป    □ > 10  ป  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ท่ีมีตอการจัดระบบ

การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําชี้แจง :-  โปรดทําเคร่ืองหมาย ( / ) ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงขอเดียว 

ทัศนคติ 

ระดับความเห็น 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

พึงพอใจ

มาก 
พึงพอใจ

ปานกลาง 
พึงพอใจ

นอย 
พึงพอใจ

นอยที่สุด 

ดานการบริหารจัดการ      

1. ฝายรักษาความปลอดภัย มีการ

กําหนดนโยบายที่สอดคลองตอความ

ต อ งการข องบุ คล ากร นั กศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และประชาชน

ที่รบับริการ 

     

2 . กอ งป อ ง กั น แ ละรั กษ าค วาม

ปลอดภัย มีการกําหนดหนาที่ความ

รั บ ผิ ด ช อ บ อ ย า งชั ด เจ น ใน ก า ร

ปฏิบัติงาน 

     

3 . กอ งป อ ง กั น แ ละรั กษ าค วาม

ปลอดภั ย  มีการประสานงาน กับ

องคกรที่เกี่ยวของเม่ือเกิดเหตุในการ

ปฏิบัติงาน 

     

4. กองปองกันและรักษาความ

ปลอดภัย มีการใชงบประมาณที่

บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับ

ผลประโยชน อยางทั่วถึง 

     

5 . กอ งป อ ง กั น แ ละรั กษ าค วาม

ปลอดภัย มีการเปดโอกาสใหบุคลากร 

และนักศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนา

ในการใหความชวยเหลือฉุกเฉินภายใน

พื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ทัศนคติ 

ระดับความเห็น 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

พึงพอใจ

มาก 

พึงพอใจ

ปานกลาง 

พึงพอใจ

นอย 

พึงพอใจ

นอยท่ีสดุ 

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล      

1. หนวยงานของทานมีอัตรา กําลังไม

เพียงพอ 
     

2. บุคลากรยังขาดความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     

3. บุคลากรในหนวยงานไมไดรับการ

พัฒนาความรูความสามารถเก่ียวกับ

งานที่รับผิดชอบอยางเพียงพอ 

     

4. บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึก

ขาดขวัญกําลังใจ เบื่อหนายทอแทใน

การปฏิบัติงาน 

     

5. บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกไม

ภาคภูมิใจในอาชีพอยากเปลี่ยนงาน 
     

6. บุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกไม

ชอบงานท่ีรับผิดชอบอยูในปจจุบัน 
     

7. รายไดที่ทานไดรับในปจจุบัน มี

ความเหมาะสมดีแลว 
     

8. บุคลากรในหนวยงานขาดการ

สื่อสารและการประสานงานท่ีดี

ระหวางเพื่อนรวมงาน 

     

9. ผูบังคบับัญชาในหนวยงานของทาน

ไมใหการสนับสนุนและคําปรึกษาใน

การปฏิบัติงาน 

     

ดานงบประมาณ      

1. หนวยงานของทานไดรับ

งบประมาณในการดําเนินงานไม

เพียงพอ 

     

2. การเบิกจายงบประมาณใน

หนวยงานของทานมีขั้นตอนยุงยาก 
     

3. การเบิกจายงบประมาณใน

หนวยงานของทานมีความลาชา 
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ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ทัศนคติ 

ระดับความเห็น 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

พึงพอใจ

มาก 

พึงพอใจ

ปานกลาง 

พึงพอใจ

นอย 

พึงพอใจ

นอยที่สุด 

ดานวัสดุ อุปกรณ      

1. หนวยงานของทานขาดวัสด ุ

อุปกรณอํานวยความสะดวกตอการ

ปฏิบัติงาน เชน วิทยุสื่อสาร หรือ

เวชภัณฑสําหรับการชวยเหลอื

รักษาพยาบาลเบื้องตน 

     

2. หนวยงานของทานเคร่ืองมือไมมี

ความทันสมัย 
     

3. หนวยงานของทานยานพาหนะท่ีใช

ในการปฏิบัติงานมีสภาพเกา และไม

เพียงพอ 

     

4. หนวยงานของทานมีสถานท่ี

ปฏิบัติงานสะอาด ส่ิงแวดลอมสวยงาม 

แสงสวางพอเพียง มีบรรยากาศชวนให

ปฏิบัติงาน 

     

ดานระบบงานในหนวยงาน      

1. ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับและ

ขั้นตอนท่ีมีอยูทําใหทานทํางานไม

สะดวก 

     

2. การมอบหมายงานไมมีความเปนธรรม      

3. ระยะเวลาที่กําหนดในการทํางาน

ไมเหมาะสม กอใหเกิดความขัดแยง

กับเวลาสวนตัว 

     

4. หนวยงานขาดการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ของ

หนวยงานทาน 

     

5. มีการแบงงานไมชัดเจน เจาหนาที่

เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 
     

6. เจาหนาที่ไมมีโอกาสไดแสดงความ

คิดเห็น 
     

7. การพิจารณาความดีความชอบไม

เปนธรรม 
     



95 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

คําชี้แจง :  โปรดเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานในหนวยงานของ

ทานโดยเติมลงในชองวางท่ีเตรยีมไวแลว 

1. ปญหาอุปสรรคที่มีตอการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2. ปญหาดานบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก อัตรากําลัง การฝกอบรม การสรางขวัญกําลังใจ 

ฯลฯ แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

3. ปญหาดานงบประมาณ 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

4. ปญหาดานวัสดุ อุปกรณ อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

5. ปญหาดานระบบงาน ไดแก ระเบียบกฎเกณฑ การมอบหมายงาน การพิจารณาความดี

ความชอบ การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น 
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ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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      แบบสอบถามชุดท่ี 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากร มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คําชี้แจง :  แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 40 

ขอ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ จํานวน 3 ขอ 

*************************************************** 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงใน    หนาคําตอบที่ทานเลือก 

1. เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

2. อายุ 

       20 ป หรือต่ํากวา 

       20 - 30 ป   31 – 40 ป 

       41 – 50 ป   51 – 60 ป 

3. ทานปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       บุคลากร   สายผูบริหาร   ระดับการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี 

  สายสนับสนุน       ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

       นักศึกษา   ระดับปริญญาตรี โปรดระบุชั้นปการศึกษา ...................... 

  สูงกวาปริญญาตรี 

 



98 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําช้ีแจง   ใหผูตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางที่มีขอความตรงกับความคิดเห็น

ของทานมากที่สุด 

2.1  ดานการดูแล สถานท่ี และทรัพยสินราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับ ตัวแปร 
ความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําจุด

รักษาการณโดยรอบท้ังภายในอาคารเรียน อาคารสํานักงาน หอพัก

นักศึกษา และสถานที่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     

2 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลรักษา

สถานที่และทรัพยสินมหาวิทยาลัยตลอดเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน 

     

3 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยควบคุมการผานเขา 

– ออก ของบุคคลภายนอก และยานพาหนะตลอดเวลา 

     

4 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ

ตลอดเวลาเก่ียวกับการนําทรัพยสิน เขา – ออก นอกพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย 

     

5 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีระบบควบคุม

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพ่ือคอยตรวจสอบส่ิงผิดปกติตางๆ ที่

จะเกิดข้ึนกับสถานท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

     

6 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําหองควบคุม

งานรักษาความปลอดภัยคอยรับแจงเหตุตลอดเวลา 

     

7 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับแจงเหตุ 

     

8 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธเพ่ือ

ตอบใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ 

     

9 ทานรูสึกพึงพอใจตอการที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามระเบียบคําสั่งของมหาวิทยาลัยไดอยาง

เครงครัดและครบถวนสมบูรณ 

     

10 ทานรูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ในการดูแลสถานท่ี และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2.2  ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับ ตัวแปร 
ความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1 ทานรูสึกพึงพอใจและมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะทํางานหรือ

ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     

2 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขมงวดในการตรวจ

คนของบุคคลภายนอก อันอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคลากร 

     

3 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธคอย

อํานวยความสะดวกในเร่ืองตาง ๆ พรอมทั้งดูแลความปลอดภัยกับ

บุคลากรและนักศึกษา 

     

4 ทานรูสึกพึงพอใจที่ทรัพยสินของทานไดรับการดูแลเอาใจใสจาก

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

     

5 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสายตรวจปฏิบัติ

หนาที่คอยใหความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินตลอดเวลา 

     

6 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยควบคุม

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพ่ือตรวจสอบสิ่งผิดปกติตางๆ ที่จะ

เกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา 

     

7 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีอุปกรณพรอมที่จะ

ใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา 

     

8 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําจุดควบคุม

การรักษาความปลอดภัยคอยรับแจงเหตุตลอดเวลา 

     

9 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยแนะนําให

ความรูในเร่ืองการปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา

ตลอดเวลา 

     

10 ทานรูสึกพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน

การปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร และนักศึกษา 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2.3  ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

ลําดับ ตัวแปร 
ความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1 ทานรูสึกพึงพอใจกับระบบการปองกันและระงับอัคคีภัยของเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     

2 ทานรูสึกพึงพอใจในแผนงานการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยของ

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

     

3 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีการฝกซอมการปองกันและระงบัอัคคีภัยเปน

ประจํา 

     

4 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทําการตรวจสอบ

อุปกรณปองกันระงับอัคคีภัยเปนประจําทุกเดือน 

     

5 ทานคิดวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถใชอุปกรณในการ

ดับเพลิงไดอยางถูกตองรวดเร็วเปนท่ีนาพอใจ 

     

6 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําจุดในการ

ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเพ่ือคอยรับแจงเหตุเพลิงไหม

ตลอดเวลา 

     

7 ทานคิดวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรวดเร็วทันตอเหตุการณหากเกิดเพลิงไหม 

     

8 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ

และจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยใหกับ

คณะ หนวยงาน บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     

9 ทานคิดวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถติดตอประสานงาน

กับเจาหนาที่ดับเพลิงภายนอกไดเปนอยางดีเก่ียวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย 

     

10 ทานคิดวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยในปจจุบันเปนที่นาพอใจ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2.4  ดานการจัดระบบการจราจร 

ลําดับ ตัวแปร 
ความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานอํานวย

ความสะดวกในการจราจรภายในพื้นที่บริเวณของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     

2 ทานคิดวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถควบคุมดูแลไมใหมี

ปญหาการจราจรติดขัดภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     

3 ทานคิดวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจัดเสนทางการเดินรถภายใน

บริเวณของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดอยางเหมาะสม 

     

4 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจัดระเบียบในการ

จอดรถไดเปนที่เรียบรอย 

     

5 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจัดทําปายหรือ

เครื่องหมายจราจรแสดงเสนทางไดอยางชัดเจน 

     

6 ทานรูสึกพึงพอใจที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําจุดในการ

ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเพ่ือคอยรับแจงเหตุ การจราจร

ตลอดเวลา 

     

7 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีความพรอมที่จะ

ปฏิบัติงานทันทีเมื่อไดรับแจงเหตุ หรือขอความชวยเหลือ 

     

8 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถติดตอหรือ

ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรในการอํานวยความสะดวกหรือ

แกปญหาอุบัตเิหตุไดอยางรวดเร็ว 

     

9 ทานรูสึกพึงพอใจที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ

ขาวสารและใหความรูดานการจราจรอยางสม่ําเสมอ 

     

10 ทานคิดวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการ

จัดระบบจราจรปจจุบันเปนที่นาพอใจ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทัศนคติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีตอการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

คําช้ีแจง  ทานเห็นวาสมควรแกไขปรับปรุงอยางไรบางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ดานการดูแลสถานท่ี และทรัพยสินราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

2. ดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

3. ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

4. ดานการจัดระบบการจราจร 

แนวทางแกไขคือ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามขอคิดเห็นของทานมีคุณคาอยางย่ิงในการที่

จะนํามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชนแก

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

---------------------------------------- 
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ประวัติผูวิเคราะห 

ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ-สกุล:  นางสาวเปรมปรีดิ์  นอยสุวรรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด:  2  สิงหาคม 2516 

อีเมล: npream@kku.ac.th 

ที่อยู: 370/122   ถ.ศรีจันทร ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000  

 

ประวัติการศึกษา 

   2546         ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย     

 

 

    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


