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คํานํา 

 

คณะผูจัดทํารายงานผลการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทําขึ้นเพ่ือนําผลการศึกษา

ไปใชในการปรับปรุงการใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวทิยาลัย และระบบงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะเกิดประโยชน 

ตอมหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผูใชบริการที่ใชบริการ 

 

 ผลสําเร็จจากการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูจัดทําขอขอบคุณ นายธัญญา ภักด ีผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง 

สํานักงานอธิการบดี ผูใหขอคิดและสรางแรงบันดาลใจในการจัดทําผลงานในครั้งนี้ ตลอดจนบุคลากร 

ผูใชบริการทุกทานที่กรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทําวิจัยและขอขอบคุณผูสนับสนุนทุน หนวยงาน 

คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบังคับบัญชาและบุคคลที่ใหความชวยเหลือเสียสละเวลา

อันมีคาใหขอเสนอแนะ ใหคําแนะนําและใหการสนับสนุน จนการวิจัยครั้งนี้แลวเสร็จตามวัตถุประสงคและหวัง

เปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เกิดการปรับปรุงพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการตามยุทธศาสตร Green and Smart Campus ของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

 

ผูวิจัย 

กันยายน 2565 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใชบริการรถยนตสวนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพ่ือใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรรวมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศเสนอผูบริหารในการบริหารจัดการการพัฒนา 

สนับสนุนสงเสริมบริการใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

ผลการศึกษา จากกลุมตัวอยางผูใชบริการรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 

1. ผูใชบริการรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 100 คน  

2. ประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม                         

 2.1 ขอมูลท่ัวไป  

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 81 เปนเพศชายจํานวน 19 คน 

คิดเปนรอยละ 19 อายุสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาตามลําดับคือ

อายุในชวงระหวาง 41-50 ป รอยละ 28 อายุ 51 ปขึ้นไปรอยละ 18 และลําดับสุดทายคือชวงอายุระหวาง 20-30 ป 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ18 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิด

เปนรอยละ 61 รองลงมาตามลําดับคือระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35 ลําดับ

สุดทายคอืระดับการศึกษาปริญญาเอกและต่ํากวาปริญญาตรี เทากัน คือ 2 คน คิดเปนรอยละ 2 

 2.2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลางในแตละดาน 

 - ดานพฤติกรรมการขับขี่ทั่วไปของพนักงานขับรถยนตพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็น 

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.22 โดยรายขอมีขอคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคิดเห็น

มากที่สุดคือการเขาออกกระแสจราจรอยางไมปลอดภัย (เปลี่ยนชองจราจรขณะขับขี่)  มีคาเฉลี่ย 4.35 

 - ดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนตอยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ย 2.42 

 - ดานพฤติกรรมการหยุด/แซง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและความพึงพอใจดาน 

พฤติกรรมการหยุด/แซง โดยภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.91 

 - ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับข่ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ดานพฤติกรรมของการปฏบิัติตัวของผูขับขี่โดยภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.13 

 - ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและ 

ความพึงพอใจดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการมีการใชเข็มขัดนิรภัยในการใชบริการ โดยภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21 
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 - ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจการใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและความพึงพอใจดานการใหบริการรถยนตสวนกลางอยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย 3.15 

 - ดานความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

มีความคิดเห็นดานความพรอมของยานพาหนะในการบริการ โดยใหระดับคะแนน 1-10 ในภาพรวม 

มีระดับคะแนนที่ 4.81 โดยรายขอที่มีขอคิดเห็นมากที่สุดคือ สภาพเบาะที่นั่งและความแข็งแรงการยึดจับกับ 

ตัวรถไมปลอดภัย ระดับคะแนนที่ 5.52 รองลงมาคือสภาพยางลอรถสงผลตอความไมปลอดภัย ระดับคะแนน 

ที่ 5.38 ไมมีการติดตั้ง GPS หรือ GPRS ระดับคะแนนท่ี 4.71 ไมมีคอนทุบกระจกและไมมีการติดตั้ง 

ถังดับเพลิงที่ระดับคะแนน 4.50 และลําดับสุดทายคือไมมีเข็มขัดนิรภัย ท่ีระดับคะแนน 4.27 

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการ, รถยนตสวนกลาง                      
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สารบัญ 
 

คํานํา ก 

บทคัดยอ ข 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ฉ 

บทที่ 1 บทนํา 

 1.1 ความสําคัญและที่มาของการศึกษา 1 

 1.2 วัตถุประสงค 2 

 1.3 ขอบเขตของการศึกษา 2 

 1.4 นิยามศัพท 4 

 1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 5 

 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวของ 6 

  1) ความหมายของความพึงพอใจ 6 

  2) ทฤษฎีความพึงพอใจ 8 

  3) ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว 8 

 2.2 รายละเอียดรถยนตสวนกลาง ภายใตการควบคุมดูแลของกองบริหารงานกลาง 13 

 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการงานยานพาหนะ 16 

 

บทที่ 3 หลักเกณฑและวิธีการวิจัย 

 3.1 วิธีการวิจัย 19 

  1) ดานการขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 19 

  2) ดานความพึงพอใจในการใหบริการความปลอดภัยของรถที่ใหบริการ 19 

  3) ดานความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการ 19 

 3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 20 

 3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห 20 

 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 21 

 3.5  การจัดเก็บขอมูล 21 

 3.6  การวิเคราะหขอมูล 22 

 3.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 23 
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บทที่ 4 ผลการวเิคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 25 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลาง  26 

 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใหบริการ  26 

    รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ตอนที ่4  การวิเคราะหความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการ  30 

 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 31 

 5.2 ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 34 

บรรณานุกรม  35 

ประวัติผูวิจัย  37 

ภาคผนวก  38 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่1 รายละเอียดรถยนตสวนกลาง ภายใตการควบคุมของกองบริหารงานกลาง 14 

ตารางที ่2 การแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 25  

ตารางที ่3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ 26 

 การขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ดานพฤติกรรมการขับขี่ทั่วไปของพนักงานขับรถยนต 

ตารางที ่4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ 27 

 การขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนต 

ตารางที ่5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ 27 

 การขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ดานพฤติกรรมการหยุด/แซง 

ตารางที ่6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ 28 

 การขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ดานพฤติกรรมการปฏิบัตติัวของผูขับขี่ 

ตารางที ่7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ 28 

 การขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการ 

ตารางที ่8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ 29 

 การใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางที ่9 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการรถยนต 30

 สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน (แสดงความคิดเห็นคะแนนระดับ 1-10) 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการดําเนินกิจกรรมของทุกองคกรจะประกอบไปดวยทรัพยากรในการบริหาร 4 ทรัพยากรหลัก 

ประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) อุปกรณ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) 

ซึ่งองคกรจะสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดนั้น การบริหารจัดการ (Management) จะเปนสวนที่

สําคัญยิ่งที่จะทําใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทํางานรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันขององคกร 

ซึ่งประกอบดวยการวางแผน การจัดการองคกร การสรรหาบุคลากรการนําหรือสั่งการ และการควบคุม

องคกรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกันการจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยการ

ใชงานตามตําแหนง ตลอดจนการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังชวยบริหารใหกับองคกรตาง ๆ ใหมีความกาวหนาดวย 

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานกลางที่ตองใชการ

บริหารจัดการ (Management) ระบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อัน

ประกอบดวย 1) ระบบขอใชหองประชุมอาคารสิริคุณากร  2) ระบบบริหารจัดการเอกสาร 3) ระบบสั่ง

ผลิตเอกสาร 4) ระบบแจงซอมอาคารสิริคุณากร 5) ระบบรับสงพัสดุและไปรษณีย 6) ระบบขอใช

บริการยานพาหนะหนวยประสานงานกรุงเทพมหานคร 7) จองหองประชุม หนวยประสานงาน 

กรุงเทพมหานคร และระบบบริการยานพาหนะสวนกลาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีรถยนตสวนกลาง ภายใตการควบคุมดูแลรับผิดชอบของงานบริการ

ยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี รวมจํานวนทั้ งสิ้น 19 คัน ประกอบดวย 

รถจักรยานยนต จํานวน 3 คัน รถเกงจํานวน 6 คัน รถกระบะบรรทุกจํานวน 1 คัน รถบัสจํานวน 2 คัน 

รถตูจํานวน 7 คัน ใหบริการแกผูขอใชบริการซึ่งเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 

คณ ะ วิทยาลั ย  สํ านั ก  ศู น ย  สํ านั ก งานอธิ การบดี  องคก รนั กศึ กษ า สภ าพนั ก งาน  สภ า

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหบริการทั้งภายในจังหวัดขอนแกนและภายนอกจังหวัดขอนแกนประกอบดวย

รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 ในบทที่ 2  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ที่ผานมา มีการอนุมัติ 

รายการขอใชรถยนตสวนกลางรวมท้ังสิ้น 962 ครั้ง การดําเนินงานที่ผานมาเม่ือมีการสงหนังสือขอให 

หนวยงานท่ีขอใชบริการตัดโอนงบประมาณคาน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับสวนกลาง กิจกรรม รหัส 121148 

งบรายจาย 541203000 กองทุน 1 งาน/โครงการ 62001 พรอมแจงในหนังสือขอใหหนวยงานสําเนา

เลขท่ีการโอนใหกับงานบริการยานพาหนะกองบรหิารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี  พบวา ยังไมไดรับ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

การตอบกลับจากหนวยงานที่เรียกเก็บคาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหงบประมาณรหัสกิจกรรม

ดังกลาวอาจไมเพียงพอตอการเบิกจายคาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงในปงบประมาณนั้น ปญหาเหตุปจจัย

ที่ผูขอใชบริการไมตัดโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมดังกลาว ปญหาความพรอมในการใหบริการรถยนต 

(รถสภาพเกาไมพรอมใชงาน) และปญหาดานการใหบริการของพนักงานขับรถยนต  

  จากขอมูลขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการการขอใชรถยนต

สวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือที่จะนําผลของการศึกษามาพัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการ

การขอใชบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีพัฒนาการที่ดตีอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

  เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาของการบริหารจัดการการขอใชบริการรถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.3 ขอบเขตการวจิัย                                                                                                                                                                     

ในการวจิัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขต โดยศึกษา 2 สวน ดังนี ้

    ขอบเขตดานเนื้อหา การวิเคราะหการขอใชยานพาหนะสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กําหนดขอบเขตในการวิเคราะหการขอใชรถยนตสวนกลางท่ีใหบริการแกผูขอใชบริการ อันไดแก คณะ 

หนวยงาน ศูนย สถาบัน สํานัก กอง ประกอบดวย รถยนตทั้งสิ้น 20 คนั ดังนี ้

1. รถจักรยานยนต HONDA หมายเลขทะเบียน 1 กญ-2987 ขอนแกน 

2. รถจักรยานยนต HONDA หมายเลขทะเบียน คพธ-331 ขอนแกน 

3. รถจักรยานยนต HONDA หมายเลขทะเบียน คพธ-332 ขอนแกน 

4. รถเกง BENZ หมายเลขทะเบียน ฌก-9300 กทม. 

5. รถเกง TOYOTA INNOVA หมายเลขทะเบียน กษ-7901 ขอนแกน 

6. รถเกง TOYOTA CAMRY หมายเลขทะเบียน 8กก-9784 กทม. 

7. รถเกง HONDA CIVIC หมายเลขทะเบียน กง-342 ขอนแกน 

8. รถเกง TOYOTA CAMRY หมายเลขทะเบียน กจ-2737 ขอนแกน 

9. รถเกง TOYOTA COROLLA หมายเลขทะเบียน กจ-2738 ขอนแกน 

10. รถบรรทุก ISUZU หมายเลขทะเบียน 82-7874 ขอนแกน 

11. รถบัส HINO หมายเลขทะเบียน 40-0316 ขอนแกน 

12. รถบัส HINO หมายเลขทะเบียน 40-0317 ขอนแกน 

13. รถตู TOYOTA COMMUTER หมายเลขทะเบียน นข-5415 ขอนแกน 

 



3 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. รถตู TOYOTA COMMUTER หมายเลขทะเบียน นข-6011 ขอนแกน 

15. รถตู TOYOTA COMMUTER หมายเลขทะเบียน นข-4221 ขอนแกน 

16. รถกระบะ 4 ประตู ISUZU หมายเลขทะเบียน กท-4516 ขอนแกน 

17. รถตูเชาสัญญาเชา 5 ป TOYOTA  หมายเลขทะเบียน ฮอ-406 ขอนแกน 

18. รถตูเชาสัญญาเชา 5 ป TOYOTA  หมายเลขทะเบียน ฮอ-408 ขอนแกน 

19. รถตูเชาสัญญาเชา 5 ป TOYOTA  หมายเลขทะเบียน ฮอ-409 ขอนแกน 

20. รถตูเชาสัญญาเชา 5 ป TOYOTA  หมายเลขทะเบียน ฮอ-410 ขอนแกน 

   ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมเปาหมายที่สํารวจ คือ ผูใชบริการรถยนต

สวนกลาง ประกอบดวยผูขอใชรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สังกัดคณะ 

 1) คณะแพทยศาสตร  7) คณะทันตแพทยศาสตร      13) คณะสัตวแพทยศาสตร  

 2) คณะเทคนิคการแพทย 8) คณะสาธารณสุขศาสตร     14) คณะพยาบาลศาสตร  

 3) คณะเภสัชศาสตร  9) คณะวิศวกรรมศาสตร        15) คณะวิทยาศาสตร 

 4) คณะเกษตรศาสตร  10) คณะเทคโนโลย ี      16) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 5) คณะศึกษาศาสตร 11) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   17) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

 6) คณะศิลปกรรมศาสตร 12) คณะนิติศาสตร 18) คณะเศรษฐศาสตร 19) คณะสหวิทยาการ 

สังกัดวิทยาลัย 

 1) บัณฑิตวิทยาลัย      3) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น  

 2) วทิยาลัยบัณฑติศึกษาการจัดการ   4) วิทยาลัยนานาชาติ 

สังกัดสํานัก  

 1) สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล   4) สํานักหอสมุด     

  2) สํานักบริการวิชาการ   5) สํานักงานผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 3) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

สังกัดหนวยงานอื่นๆ 

 1) องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 4) สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2) สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 5) สมาคมศษิยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  3) สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สังกัดหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 1) กองตรวจสอบภายใน   16) กองกฎหมาย 

 2) กองการกีฬา    17) กองการตางประเทศ 

3) กองคลัง     18) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม 

4) กองทรัพยากรบุคคล   19) กองบริการหอพักนักศึกษา 

5) กองบริหารงานกลาง    20) กองบริหารงานวิจัย 

6) กองปองกันและรักษาความปลอดภัย 21) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7) กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 22) กองยุทธศาสตร 

8) กองสื่อสารองคกร    23) กองอาคารและสถานที่ 

9) สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  24) สถาบันขงจื่อ 

10) สถาบันภาษา   25) สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 

11) สถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ําดี  26) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน 

   12) ศูนยการศึกษาตอเนื่องนานาชาติ 27) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพลุมน้ําโขง 

  11) ศูนยทรัพยสินทางปญญา   28) ศูนยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มข. 

  12) ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน 29) ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  13) ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน   33) ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  14) ศูนยศลิปวัฒนธรรม    31) ศูนยพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

  15) ศูนยอาเซียนศึกษา   32) ศูนยภาษาอาเซยีน 33) อุทยานวิทยาศาสตร 

 

1.4 นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1.4.1 การบริหารจัดการ หมายความวา การดําเนินการใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทํางาน

รวมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันขององคกร ซึ่งประกอบดวยการวางแผน การจัดการองคกร 

การนําหรือสั่งการและการควบคุมองคกรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ประกอบดวย 

การใชงานตามตําแหนง ตลอดจนการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากร

เทคโนโลยี ทั้งยังชวยบริหารใหกับองคกรตาง ๆ ใหมีความกาวหนาดวย 

1.4.2 พนักงานขับรถยนต หมายความวา บุคคลซึ่งเปนพนักงานขับรถยนต สังกัดงานบริการ

ยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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1.4.3 ยานพาหนะสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน หมายความวา รถยนตที่ใชในการใหบริการ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่งานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัขอนแกนเปนผูกํากับดูแล และใหบริการ 

1.4.4 การจัดระบบการบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลาง หมายความวาการดําเนินการ 

ดูแลการใหบริการรถยนตสวนกลาง โดยดําเนินการดานการบริหารจัดการการขอใชรถยนต การดูแล

สภาพรถยนตและการใหบริการของพนักงานขับรถยนต  

1.4.5 บุคลากร หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานจางเหมา 

ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

จากการวจิัยในครั้งนี้คาดวาจะไดเกิดประโยชนใน 2 ประการ ดังนี ้

1.5.1 ประโยชนตอการพัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ิมระดบัความพึงพอใจของผูใชบริการ 

1.5.2 ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานขับรถยนตใหดีข้ึน  
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บทที่ 2           

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน                

ไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวเิคราะหที่เก่ียวของ โดยจําแนกเปนหัวขอ ดังนี ้
 

2.1 ความพึงพอใจ 

2.1 ความหมายของความพึงพอใจ  

นักวิชาการทั้งในและตางประเทศ ไดใหความหมายของคําวาความพึงพอใจ ดังนี ้

ราณี เชาวนปรีชาศ (2538, หนา18 อางถึงใน วฤทธิ์ สารฤทธิคาม, 2548, หนา 31) กลาววา

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดเมื่อความตองการของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ

ไดรับการตอบสนองหรือบรรลุตามจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น 

หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจตอการใชบริการจึงเปน

ความรูสึกของผูที่มารับบริการมีตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการ 

ในสถานบริการนั้น ๆ  

วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548, หนา 32 อางถึงใน รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน, 2551, หนา 6) ไดให

ความหมายความพึงพอใจวาเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่แสดงผลออกมา 

ในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยแบงออกถึงทิศทางของผลการประเมินวา

เปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยา  

วัลภา ชายหาด (2532 อางถึงใน ประชากร พัฒนกุล และคณะ,2550, หนา 22) ไดให 

ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรที่มีตอการบริการสาธารณะวา หมายถึงระดับของความพึงพอใจ 

ของประชาชนท่ีมีตอการไดรับบริการในลักษณะของ 1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2. การใหบริการ 

อยางรวดเร็วและทันเวลา 3. การใหบริการอยางตอเนื่อง 4. การใหบริการอยางกาวหนา 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หนา 111) ไดใหความหมายความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกภายใน

จิตใจของมนุษยท่ีไมเหมือนกันขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอยางไร ถาคาดหวังหรือ 

มีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวัง

หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเม่ือไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสิ่งที่ตนตั้งใจไว 

วามีมากหรือนอย 
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สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หนา 18 อางถึงใน ปราการ กองแกว,2546, หนา 17) ความพึงพอใจ

เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานที่เก่ียวกับ

การใหบริการ นอกจากผูบริหารจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจ ในการทํางานแลว  

ยังจําเปนตองดําเนินการที่จะทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจดวยเพราะความเจริญกาวหนาของการบริการ 

เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้ถึงจํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้นผูบริหารที่ชาญฉลาดจึงควร

อยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งผูปฏิบัติงาน 

และผูมาใชบริการ 

สุทธิชาติ อํามาตยหิน (2543, หนา 11 อางถึงใน รังสรรค ฤทธิ์ผาด, 2550, หนา 16) ไดให

ความหมายของความพึงพอใจของผูรับบริการโดยแบงออกเปน 2 นัย คือ 1. ความหมายที่ยึด

สถานการณการซื้อหลักใหความหมายวา “ความพึงพอใจเปนผลที่เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งที่

ไดรับภายหลังสถานการณหนึ่ง” 2. ความหมายที่ยึดประสบการณเก่ียวกับเครื่องหมายการคาเปนหลัก

ใหความหมายวา “ความพึงพอใจเปนผลที่ เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้ งหมดของ

ประสบการณหลายอยางเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการบริการในระยะหนึ่ง” และไดใหความหมายคําวา 

ความพึงพอใจของผูบริโภค หมายถึงภาวการณแสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณซื้อและ

การใชสินคาและบริการ  และไดอธิบายความหมายเพ่ิมเติมวาความพึงพอใจหมายถึงภาวะที่แสดงออก

ถึงความรูสึกในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ ไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่

ลูกคาคาดหวังหรือดีกวาความคาดหวังของลูกคาในทางตรงกันขามความไมพึงพอใจ หมายถึงภาระ 

การแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบที่เกิดจากการเปรียบเทียบประสบการณไดรับบริการท่ีต่ํากวา 

ความคาดหวังของลูกคา  

สุริยะ วิริยะสวัสดิ์  (2530, หนา 42 อางถึงใน ปราการ กองแกว, 2546, หนา 17) ไดให 

ความหมายความพึงพอใจหลังการใหบริการของหนวยงานของรัฐของเขาวาระดับผลที่ไดจากการพบปะ 

สอดคลองกับปญหาที่มีอยูหรือไม สงผลดีและสรางความภูมิใจเพียงใดและสรางความภูมิใจเพียงใด 

อรรถพร คําคม (2546, หนา 29) ไดสรุปวาความพึงพอใจหมายถึงทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจ 

ของบุคคลตอกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐาน

ของการรับรูคานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลจะไดรับระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ

กิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได  

กูด (Good, 1973) กลาววาความพึงพอใจหมายถึงสภาพคุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ 

ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคลนั้นมีตอสิ่งนั้น 

เคลิรก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรูที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อไดรับ 

ความสําเร็จหรือไดรับสิ่งที่ตองการ 
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โวลแมน (Wolman, 1973) กลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกที่มีความสุขเมื่อไดรับ

ผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย  ความตองการหรือแรงจูงใจ 

โอลิเวอร (Oliver, 1997) ไดใหความหมายของความพึงพอใจคือการตอบสนองที่แสดงถึง 

ความประสงคของลูกคาเปนวิจารณญาณของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมอง 

ที่แตกตางกันแลวแตมุมมองของแตละคน 

ฮอรนบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือ 

ไดรับสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนเปนความรูสึกที่พอใจ  

 

2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ  

เชลลี่ (Shelli, 1995, p. 9 อางถึงใน ปราการ กองแกว,2546, หนา 17) ไดศึกษาแนวคิด 

เก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาเปนความรูสึก 2 แบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวกและ 

ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เม่ือเกิดข้ึนแลวทําใหความรูสึกที่มีระบบ 

ยอนกลับและความสุขนี้สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวา 

ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวา ความรูสึกในทางบวกอ่ืน ๆ 

ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบ

ความสัมพันธของความรูสึกทั้ง 3 นี้เรียกวาระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบ

ความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ  

 

2.3 ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว  

(Maslow, 1970 อางถึงใน รังสรรค ฤทธิ์ผาด,2550, หนา 23) มาสโลว (Maslow) ไดเรียงลําดับ 

สิ่งจูงใจหรือความตองการของมนุษยไว 5 ระดับ โดยเรียงลําดับขั้นของความตองการไวตามความสําคัญ ดังนี้  

1. ความตองการพ้ืนฐานทางสรีระ  

2. ความตองการความปลอดภัยรอดพนอันตรายและมั่นคง  

3. ความตองการความรัก ความเมตตา ความอบอุน การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง การยกยอง และความเคารพตัวเอง  

5. ความตองการความสําเร็จดวยตนเอง ความพอใจในขั้นตาง ๆ ของความตองการของ

มนุษยนี้ ความตองการขั้นสูงกวาบางครั้งไดปรากฏออกมาใหเห็นแลวกอนที่ความตองการขั้นแรกจะได 
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เห็นผลเปนท่ีพอใจเสียดวยซ้ํา อยางไรก็ตามบุคคลแตละคนสวนมากแสดงใหเห็นวา 

ตนมีความพอใจอยางสูงสุดในลําดับข้ันความตองการข้ันต่ํา ๆ มากกวาข้ันสูงจากการสํารวจ พบวา 

คนธรรมดาทั่วไปจะมีความพอใจในลําดับขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ ความตองการทางดานกายภาพ 85% 

ความตองการความปลอดภัย 70% ความตองการทางดานสังคม 50% ความตองการเดนในสังคม 40% 

ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 10%  

พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อางถึงใน 

ภูษิต สายก้ิมซวน,2550, หนา 18-20) กลาววาหลักการบริการที่ดีตองประกอบดวย  

(1) ความเชื่อมั่นไววางใจ บริการนั้นจะตองมีความถูกตองมีความถูกตองแมนยําและเหมาะสม 

ตั้งแตครั้งแรกรวมทั้งตองมีความสม่ําเสมอ คือบริการทุกครั้งจะตองไดผลเชนเดิม ทําใหผูมารับบริการ

รูสึกวาผูใหบริการเปนที่พ่ึงได เชนมีความถูกตองแมนยําในการวินิจฉัย  

(2) สมรรถภาพในการใหบริการ ผูใหบริการตองมีทักษะและความรูความสามารถในการบริการ 

ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการได เชนแพทยมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค

เภสัชกรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเก่ียวกับยา ฯลฯ หรือบุคคลอ่ืน ๆ มีความรูความสามารถในสาขาของตน 

และสามารถนํามาใชในการบริการไดอยางเต็มที่ 

(3) ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ ผูใหบริการจะตอง 

มีความพรอมและเต็มใจที่จะใหบริการสามารถตอบสนองความตองการดานตาง ๆ ของผูมารับบริการ 

ใหทันทวงที เชน โรงพยาบาลมีความพรอมที่จะรับผูปวยจากเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  

(4) ความมีอัธยาศัยไมตรี บุคลากรทุกคนในสถานบริการที่เก่ียวของกับการใหบริการจะตอง 

มีความสุภาพ มีการเอาใจใสและเห็นใจผูมารับบริการ รวมทั้งตองมีกิริยามารยาทการแตงกายและ 

การใชวาจาที่เหมาะสมดวย  

(5) การเขาถึงบริการ ผูมารับบริการจะตองเขาถึงการบริการไดงาย และไดรับความสะดวก 

จากการบริการ รวมถึงการบริการนั้นจะตองมีการกระจายไปอยางทั่วถึง เชน การคมนาคมที่สะดวก 

การบริการที่เปนระเบียบ รวดเร็ว ไมตองนั่งรอนาน การใหบริการเปนไปยางเสมอภาค  

(6) ความนาเชื่อถือ เกิดจากความซื่อสัตย ความจริงใจ ความสนใจอยางแทจริงของผูใหบริการ 

ที่มีตอผูรับบริการซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทยและจะทําใหมีผูรับบริการซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทยและจะทําใหบริการนั้นอาจเกิดจากปจจัยอ่ืนเสริมอีกเชน ชื่อเสียงของ

โรงพยาบาลและบุคลากรตาง ๆ  

(7) การสื่อสาร ผูใหบริการควรมีการใหขอมูลดานตาง ๆ ที่เก่ียวของที่ผูมารับบริการพึงทราบ 

และประสงคจะทราบ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผูปวยจะไดรับขอมูลเรื่องคาใชจายและ

ทางเลือกในการรักษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความเหมาะสมของผูใหบริการและผูรับบริการ 

ในดานอ่ืน ๆ อีก เชน ระดับการศึกษา ฯลฯ  
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(8) ความมั่นคงปลอดภัย เปนความรูสึกท่ีมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน รวมท้ัง 

ชื่อเสียง ปราศจากความรูสึกเสี่ยงอันตรายและขอสงสัยตาง ๆ เชน การรักษาความลับผูปวย  

(9) ความเปนรูปธรรมของการบริการ ซึ่งจะทําใหผูมารับบริการรับรูถึงการบริการนั้นได 

อยางชัดเจนและงายข้ึน เชน การที่โรงพยาบาลมีสถานที่ใหญ หรูหรา สะอาด มีเครื่องมือเครื่องใช 

ทันสมัย การบริการมีความเหมาะสม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ่ืนที่ชวยสรางรูปธรรมของการบริการไดอีก 

เชน การใชรอยยิ้มเปนสื่อที่แสดงอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ  

(10) ความเขาใจและรูจักผูมารับบริการ ผูใหบริการควรจะมีความเขาใจ และรูจักผูมารับ 

บริการของตนเอง เชนการที่แพทยหรือพยาบาลสามารถจําชื่อผูปวยได ผูใหบริการสามารถจําลูกคา 

ของตนเองได ฯลฯ   

หลุย จําปาเทศ (2533, หนา8) อธิบายวาความพึงพอใจ หมายถึงความตองการใหบรรลุ 

เปาหมาย สังเกต ไดจากสายตาคําพูดและการแสดงออก  

แชลลี่ (Shelly,1985 อางใน กรรณิการ จันทรแกว, 2538, หนา21) สรุปไดวาความพึงพอใจ 

เปนความรูสึกสองแบบของมนุษยคือความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก 

เปนความรูสึกที่เม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข  ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึก 

ทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขเปนความรูสึกท่ีสลับซับซอนและ

ความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ ของบุคคลจะเกิดข้ึนเมื่อความตองการ 

ไดรับการตอบสนองในระดับหนึ่งเม่ือเกิดความตองการบุคคลจะตั้งเปาหมายเพ่ือใหบรรลุความตองการ

ความพึงพอใจของบุคคลจะแตกตางกันตามสภาพแวดลอมทางกายภาพและลักษณะสวนบุคคล  

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2538) ไดกลาววาความพึงพอใจของลูกคาเปนระดับความรูสึก

ของลูกคาที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑหรือการทํางานของ

ผลิตภัณฑกับการคาดหวังของลูกคาหรือระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการกับการคาดหวัง 

ของลูกคาหรือบริการที่ลูกคาคาดหวังระดับความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากความแตกตางระหวาง

ผลประโยชนจากการบริการกับความคาดหวังของบุคคล ซึ่งความคาดหวังดังกลาวนั้นเกิดจาก

ประสบการณและความรูในอดีตของแตละบุคคล อาทิจากเพ่ือน จากนักการตลาด หรือจากขอมูลคู

แขงขันเปนตน ฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ทําใหผูใหบริการประสบความสําเร็จก็คือการเสนอบริการที่มี

ผลประโยชนสอดคลองกับ ความคาดหวังของลูกคาผูใชบริการโดยยึดหลักการสรางความพึงพอใจรวม

สําหรับลูกคา สวนผลประโยชนจากการบริการเกิดจากการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาสวน

ผลประโยชนจากการบริการ เกิดจากการสรางความพึงพอใจใหกับลกูคาโดยการสรางคุณคาเพ่ิมเกิดจาก

การทํางานรวมกันกับฝายตาง ๆ ของผูใหบริการโดยยึดหลักการสรางคุณภาพรวม เกิดจากการสราง

ความแตกตางทางการแขงขันของการบริการโดยใหบริการที่แตกตางจากคูแขงขันและความแตกตาง

ตองมีคุณคาในสายตาของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดซึ่งอาจเปนความแตกตางดาน
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ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากรและดานภาพลักษณซึ่งความแตกตางเหลานี้จะเปนตัวกําหนด

คุณคาเพ่ิมสําหรับลูกคา  

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา(2547) ไดกลาวถึงแนวคิดความพึงพอใจของลูกคาวาความพึงพอใจ 

ของลูกคาจะเกิดจากประสบการณจากการใหบริการอยางเต็มที่จนสุดความสามารถ ลูกคาจะรูสึกวาคุมคา 

ที่ไดมาใชบริการความพึงพอใจสําหรับการบริการนั้นสรางไดยากกวาสินคา เนื่องจากคุณภาพของสินคา

ที่เปนสิ่งที่พัฒนามาแลวอยูนิ่งไมเปลี่ยนแปลงแตคุณภาพการบริการขึ้นกับพนักงาน ซึ่งแปรเปลี่ยนไป

ตามอารมณและสถานการณตาง ๆ หรือลูกคาท่ีมาใชบริการ บางรายอาจจะมีความตองการเฉพาะ 

ที่มากเกินความตองการที่พนักงานจะใหบริการไดอยางเต็มที่จึงทําใหเกิดความไมพอใจ ดังนั้นปจจัยหลัก 

ในการสรางความพึงพอใจมี 3 ประการ ดังนี ้ 

(1) ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังสําหรับการบริการที่แตกตางกันไปในแตละคน 

รวมทั้งความตองการนั้นยังเปลี่ยนไปสําหรับการบริการแตละครั้ง  

(2) ผูใหบริการความพึงพอใจของลูกคามีผลจากความรูความสามารถความพรอมในดาน

กายและอารมณในขณะใหบริการรวมถึงความเต็มใจในการใหบริการใหบริการของพนักงาน  

(3) สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน อากาศแสงแดด เกาอ้ีโตะ สิ่งเหลานี้มีผลตอความพึงพอใจ 

ของลูกคาท่ีมารับประทานอาหารหรือเขามาใชบริการในสถานที่ท่ีมาใชบริการ ยิ่งไปกวานั้นความพึงพอใจ 

ของลูกคายังมีผลจากจํานวนลูกคาที่มาใชบริการดวยแถวที่ยาวเหยียดของธนาคารในวันศุกรยอมสราง

ความไมอยากใชบริการหรือหากจําเปนตองใชบริการธนาคารในวันนั้น  ลูกคาจะมีแนวโนมของความ 

ไมพอใจสูงกวาปกติสิ่งท่ีทําไดคือตองจัดการแถวอยางมีประสิทธิภาพ  

สรชัย พิศาลบุตร (2551, หนา98-99) ไดกลาวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา หรือ

ผูใหบริการวาสามารถทําได 2 วิธีคือ  

(1) วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคาหรือผูใชบริการเปนการวัดระดับความพึงพอใจ 

ของลูกคาหรือผูใชบริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคาหรือผูใชบริการโดยตรง  ทําไดโดย

กําหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกคาหรือผูใชบริการที่มีตอคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

และกําหนดเกณฑชี้วัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  ที่ลูกคาหรือ

ผูใชบริการที่มีตอคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น ๆ  

(2) วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการที่กําหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของ ลูกคา 

หรือผูใชบริการจากเกณฑชี้วัดระดับคุณภาพสินคาหรือบริการที่กําหนดข้ึนนี้อาจใชเกณฑ คุณภาพระดับ

ตาง ๆ ที่กําหนดข้ึนโดยผูใหบริการผูประเมินผลการใหบริการและมาตรฐานกลาง หรือมาตรฐานสากล

ของการใหบริการนั้น  
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สรุปความพึงพอใจคือการทําใหความรูสึกของบุคคลที่ไดรับบริการในสิ่งที่ดีเปนที่พอใจ 

ประทับใจ ตามที่ผูรับบริการตั้งใจไวหรือมากกวาที่คิดไว  การจะทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจได 

หนวยใหบริการตองวางระบบโครงสรางที่ดี สอดคลองสัมพันธกันทุกฝาย เชน ดานเครื่องมือเครื่องใช 

ที่ทันสมัย ดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาใจในหนาที่และตองมีใจรักในการใหบริการ ดานสถานท่ี 

สะอาดพ้ืนที่เหมาะสมกับการใหบริการ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจเมื่อมารับบริการ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน

องคประกอบสวนหนึ่งจากองคประกอบอีกหลาย ๆ ดานที่จะนําไปสูจุดสูงสุดในเรือ่งความพึงพอใจ  

วรูม (Vroom, 1990 อางใน วรวิทย หงวนศิริ,2540, หนา 3) กลาววา ทัศนคติและ ความ

พึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันไดเพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ไดรับจากการที่บุคคลเขาไปมี

สวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะ

แสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั้น  

เดวิส (Davis, 1967, p. 61) กลาววา ความพึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อความ

ตองการพ้ืนฐานทั้งรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย

เปนความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือสภาวะไมสมดุลในรางกายเมื่อ

สามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวออกไปได มนุษยยอมจะไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ  

อเดย และแอนเดอรสัน (Aday & Anderson, 1975, p. 4) กลาววา ความพึงพอใจเปน 

ความรูสึก ความนึกคิดเห็นที่เก่ียวของกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณที่ผูรับบรกิารเขาไป ใน

สถานที่ที่ใหบริการนั้นและประสบการณเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการและ ความพึงพอใจ

มากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยที่แตกตางกัน  

ศิริพงศ พฤทธิพันธุ และ พยัต วุฒิรงค (2547, หนา 57 -58) สรุปประเด็นเก่ียวกับ ความ

พึงพอใจดังนี ้ 

1. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึกกับความคาดหวัง  

2. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึกกับสิ่งเรา  

3. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึกหรือทัศนคติกับสิ่งท่ีไดรับ  

4. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบประสบการณกับการคาดหวัง  

กัลธิมา เหลืองอราม, นิธิวดี เหลืองออน และปญญา มั่นบํารุง (2545, หนา 18) ได กลาวถึง

ความพึงพอใจตอการใหบริการและการจูงใจวาบุคคลสวนใหญเขาใจวาเปนสิ่งเดียวกัน ซึ่งในความเปน

จริงแลวความพึงพอใจเปนความรูสึกตอการใหบริการ สวนการจูงใจมาใชบริการ นั้นเปนผลที่เกิดจาก

ความรูสึก ซึ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการใชบริการความแตกตางที่เห็นได ชัดเจนคือ ความพึงพอใจเปน

ทัศนคติที่มีตอการใหบริการของบุคคลในองคกร เปนเปาหมาย แตแรงจูงใจนั้นมีจุดหมาย อยางไรก็ตาม 

ทั้งสองเรื่องไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนดวย เหตุผล สองประการคือ ประการท่ีหนึ่ง 

ความพึงพอใจนั้นเปนความพึงพอใจท่ีตอบสนองสิ่งที่ชอบหรือไมชอบ และเราถือวาคนเราพยายามเขา
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ใกลสิ่งที่ตนพอใจ และความพยายามหลีกเลี่ยงหางสิ่งที่ตนไมพอใจ ซึ่งเปนผลใหความพึงพอใจเชื่อมโยง

กับพฤติกรรมในการจูงใจมาใชบริการ ประการที่สอง ทฤษฎีการจูงใจทั้งหลายอยูภายใตขอสมมติฐานใน

เรื่องความพึงพอใจ ซึ่งหมายความวา แตละคนจะถูกจูงใจใหมุงหาสิ่งที่ตนพึงพอใจอันกอใหเกิดผลที่วา 

ทฤษฎีการจูงใจ นั้นยังตองพิจารณาในเรื่อง ความพึงพอใจควบคูไปดวย ความพึงพอใจมีความหมาย

โดยท่ัวไปวาระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใด สิ่งหนึ่งความหมายของความพึงพอใจในการ

บริการ สามารถจําแนกออกเปน 2 ความหมายในความหมายที่เก่ียวของกับความพึงพอใจผูบริโภคหรือ

ผูรับบริการและความพึงพอในในงานของผูใหบริการ ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมิน

คุณคาการรับรูคุณภาพของการบริการ เก่ียวกับผลิตภัณฑบริการตามลักษณะของการบริการและ

กระบวนการนําเสนอบริการในวงจรของการใหบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ซึ่งถาตรงกับ

สิ่งท่ีผูรับบริการมีความตองการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยูหรือประสบการณที่เคยไดรับบริการตาม

องคประกอบ ดังกลาวยอม นํามาซึ่งความพึงพอใจในการบริการนั้น หากเปนไปในทางตรงกันขาม การ

รับรูสิ่งที่ผูรับบริการ ไดรับจริงไมตรงกับการรับรูสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังผูรับบริการยอมเกิดความไม

พอใจตอผลิตภัณฑบริการและนําเสนอบริการนั้นได  

จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน สรุปวา ความพึงพอใจของผูใชบริการคือ ความรูสึก 

อารมณ ท่ีมีความสุข ความยินดี ทางจิตใจที่เกิดข้ึนเปนผูรับบริการ ซึ่งความรูสึกดังกลาวเกิดจากการที่

ผูรับบริการไดรับการตอบสนองความตองการเปนผูตอบสนองเองหรือผูอ่ืนตอบสนองให ความพึงพอใจ

จะเกิดข้ึนระดับใดขึ้นอยูกับปริมาณการรับสนองความตองการที่เกิดขึ้นไดครบถวน เพียงใด เชนความ

พึงพอใจของผูบริโภคขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาและบริการ แนวคิดการสรางความพึงพอใจ  

 

 2.2 รายละเอียดรถยนตสวนกลาง ภายใตการควบคุมดูแลรับผิดชอบของงานบริการ

ยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 งานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน รวม

จํานวน 20 คัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดรถยนตสวนกลาง ภายใตการควบคุมดูแลรับผิดชอบของงานบริการยานพาหนะ  

               กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมจํานวน 20 คัน 

ที ่ ทะเบียนรถ ประเภทรถ ประเภทการครอบครอง 
อายุการ 

ใชงาน 

คาซอมแซม 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

(1 ตค. 62 – 30 

กย. 63) 

กลุมผูใช 

บริการ 

พืน้ท่ี

ใหบริการ 

1 ฮอ-406 ตู 

(10 ที่นั่ง) 

เชารถตูใหมสัญญา 5 ป 

(60 เดือน ตั้งแตปงปม. 

2561-2566) 

เชา 

5 ป 

-ไมมีคา

ซอมแซม- 

(คาเชาปละ 

250,314.-) 

ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 

2 ฮอ-408 ตู 

(10 ที่นั่ง) 

เชารถตูใหมสัญญา 5 ป 

(60 เดือน ตั้งแตปงปม. 

2561-2566) 

เชา 

5 ป 

-ไมมีคาซอมแซม- 

(คาเชาปละ 

250,314.-) 

ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 

3 ฮอ-409 ตู 

(10 ที่นั่ง) 

เชารถตูใหมสัญญา 5 ป 

(60 เดือน ตั้งแตปงปม. 

2561-2566) 

เชา 

5 ป 

-ไมมีคาซอมแซม- 

(คาเชาปละ 

250,314.-) 

ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 

4 ฮอ-410 ตู 

(10 ที่นั่ง) 

เชารถตูใหมสัญญา 5 ป 

(60 เดือน ตั้งแตปงปม. 

2561-2566) 

เชา 

5 ป 

-ไมมีคาซอมแซม- 

(คาเชาปละ 

250,314.-) 

ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 

5  นข-6011 ตู 

(10 ที่นั่ง) 

รถในครอบครอง มข. 2554 

(10 ป) 

N/A ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 

5  นข-4221 ตู 

(10 ที่นั่ง) 

รถในครอบครอง มข.  2550 

(14 ป) 

35,000.- ทัว่ทั้ง มข. ทั่วประเทศ 

7  นข-5415 ตู 

(10 ที่นั่ง) 

รถในครอบครอง มข.  2553 

(11 ป) 

31,000.- ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 

8  40-0316 มินิบัส 

(31 ที่นั่ง) 

รถในครอบครอง มข.  2551 

 (13 ป) 

109,500.- ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 

9  40-0317 บัส 

(45 ที่นั่ง) 

รถในครอบครอง มข.  2551 

(13 ป) 

89,500.- ทั่วท้ัง มข. ทั่วประเทศ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดรถยนตสวนกลาง ภายใตการควบคุมดูแลรับผิดชอบของงานบริการยานพาหนะ  

               กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ) 

ที ่ ทะเบียนรถ ประเภทรถ ประเภทการครอบครอง 
อายุการ 

ใชงาน 

คาซอมแซม 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

(1 ตค. 62 – 30 

กย. 63) 

กลุมผูใช 

บริการ 

พื้นที่

ใหบริการ 

10  82-7874 กระบะ 

บรรทุก 

รถในครอบครอง มข.  2535 

(29 ป) 

N/A ทั่วท้ัง มข. เฉพาะ

ขอนแกน 

11 กษ-7901 แวนด รถในครอบครอง มข.  2556 

(10 ป) 

N/A กทม. กทม.

ปริมณฑล 

12 8กก-9784 เกง รถในครอบครอง มข.  2561 

(3 ป) 

N/A กทม. กทม.

ปริมณฑล 

13  ฌก-9300 เกง รถในครอบครอง มข.  2551 

(13 ป) 

10,000.- ทั่วท้ัง มข. เฉพาะ

ขอนแกน 

14 กจ-2737 เกง รถในครอบครอง มข.  2544 

(20 ป) 

5,000.- ทั่วท้ัง มข. เฉพาะ

ขอนแกน 

15 กจ-2738 เกง รถในครอบครอง มข.  2544 

(20 ป) 

8,000.- ทั่วท้ัง มข. เฉพาะ

ขอนแกน 

16 กง-342 เกง รถในครอบครอง มข.  2540 

(24 ป) 

18,000.- ทั่วท้ัง มข. เฉพาะ

ขอนแกน 

17 คพธ-331 จักรยาน-ยนต รถในครอบครอง มข.  2554 

(10 ป) 

-ไมมี- สํานักงาน 

สภาพนักงาน 

เฉพาะ

ขอนแกน 

18 คพธ-332 จักรยาน-ยนต รถในครอบครอง มข.  2553 

(11 ป) 

-ไมมี- งาน 

สารบรรณ 

 

เฉพาะ

ขอนแกน 

19 1กญ-2987 จักรยาน-ยนต รถในครอบครอง มข.  2557 

(7 ป) 

-ไมมี-   งานบริการ

ยานพาหนะ 

เฉพาะ

ขอนแกน 

20 กท-4516 รถกระบะ4 

ประต ู

รถในครอบครอง มข.  -ไมมี-     งานริการ

ยานพาหนะ 

ทัว่ประเทศ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

 จากตารางที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีรถยนตสวนกลางรวมทั้งสิ้น 20 คัน แบงเปนรถที่อยูใน

การครอบครองของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรถเชาใหมสัญญาเชาระยะเวลา 5 ป และแบงรูปแบบ

การใหบริการเปนกลุมทั่วประเทศ และเฉพาะจังหวัดสําหรับรถยนตที่อายุการใชงานมากกวา 10  ปขึ้น

ไปเพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการและพนักงานตลอดจนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานยานพาหนะ 

นักวิชาการไดทําการวิจัยเกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานยานพาหนะในดานตาง ๆ 

อยางหลากหลาย ดังนี้ 

ยุทธนา สงนรินทร (2550) ไดทําการศึกษา เรื่อง ระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการ

ยานพาหนะ : กรณีศึกษาระบบจัดการ ยานพาหนะมหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ

และพัฒนาฐานขอมูลสําหรับระบบบริหารจัดการยานพาหนะของ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อชวย

แกปญหาในเรื่องของการจอง การจัดตารางการใชยานพาหนะ และการเรียกดูรายงานตาง ๆ ซึ่งพัฒนา

เปนเว็บแอปพลิเคชั่นที่มีการออกแบบหนาจอแบงเปน 4 สวน คือ 1) สวนที่เชื่อมโยงไปยัง URL อ่ืน 2) 

สวนแสดงสัญลักษณมหาวิทยาลัยและชื่อระบบงาน 3) สวนเมนูรายการและการเขาสูระบบ 4) สวน

แสดงเนื้อหา ของระบบงาน ผูวิจัยพัฒนาระบบงานโดยใชภาษา ASP.NET และระบบจัดการฐานขอมูล 

Oracle8i โดยใชฟงกชั่น Trigger Procedure Function และ View ชวยในการพัฒนาระบบงาน 

นอกจากนี้ผูวิจัยใชหลักการการเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุในการเขียนคําสั่งกําหนดสิทธิการใชงานตาม

ประเภทผูใช 3 ประเภท ไดแก บุคลากร เจาหนาที่งานพัฒนา อาคารสถานที่ และผูบริหารมหาวิทยาลัย 

การทดสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบงานโดยกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวน 47 ตัวอยาง ทดสอบใชระบบงาน แลวตอบแบบสอบถาม 3 ดาน ไดแก 1) Functional 

Requirement Test 2) Functional Test และ 3) Usability Test พบวาผู ใช ส วนใหญ พึงพอใจ

ระบบงานในระดับดี 

ไชยยันต นุตตะรังค และคณะ (2554) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการยานพาหนะ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2554 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

วัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบบริหารจดการงานยานพาหนะ เพ่ือวัดระดับความพึง

พอใจของผูใชบริการตอระบบการใหบริการของพนักงานขับรถยนต และเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจตอผูใชบริการมากขึ้น ผลการวิจัย พบวา ความพึง

พอใจตอการบริการและจัดการงานยานพาหนะโดยรวม พบวา สวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 45.0 

รองลงมา มีความพึงพอใจปานกลาง รอยละ 44.0 และรอยละ 11.2 ที่พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ความพึงพอใจในระบบการจองรถในกรณีฉุกเฉิน ใหจองรถไดทันทีหรือโทรศัพทแจงงาน

ยาน มากที่สุดถึงรอยละ 40.0 และพึงพอใจตอการจองรถและแจงผลการจองผานทางอินเตอรเน็ต 
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ถึงรอยละ 22.8 ความพึงพอใจในการตรงตอเวลาของการบริการรับ-สง ของพนักงานขับรถยนตอยูใน

ระดับมาก ถึงรอยละ 78.8 และพึงพอใจมาก ที่พนักงานขับรถยนตสามารถควบคุมอารมณไดดีในขณะ

ขับรถยนตถึงรอยละ 78.4 ความพึงพอใจตอการใชระบบน้ํามันแบบเดิม(ยืมเงินทดรองราชการ) พบวา

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอย ถึงรอยละ 30.7 ความพึงพอใจตอการใชระบบน้ํามันแบบใหม 

(ใชเครดิตการด) ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจนอย เชนกัน ถึง รอยละ 27.0 ความพึงพอใจตอ

การปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ท่ีกําหนดใหพนักงาน ขับ

รถยนตตองจอดรถหากตองการรับโทรศัพทและหามโทรออกในขณะขับรถยนตพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจ นอย ถึงรอยละ 26.7 ความพึ งพอใจในสภาพเครื่องยนตและ

เครื่องปรับอากาศของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับนอย คดิเปนรอยละ 22.4 และ 20.7 ตามลําดับ  

สหชัย งามชัยภูมิ และ ธรัช อารีราษฎร (2559) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานยานพาหนะ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ                 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการงานยานพาหนะ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

ระบบบริการบริหารจัดการงานยานพาหนะ กลุมเปาหมายไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนและบุคลากร

ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คน โดยเปนผูท่ีใชงานระบบบริหารจัดการ

ยานพาหนะอยูเปนประจํา องคประกอบของระบบประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก การใหบริการ

ยานพาหนะสําหรับบุคลากรหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การจัดการขอมูล

ประวัติการซอมบํารุงยานพาหนะ การจัดการขอมูลการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง การจัดการขอมูลการทํา

ผิดกฎจราจรของพนักงานขับรถ ผลการวิจัย พบวา ดานความสามารถในการทํางานไดตรงตามความ

ตองการของผูใชงานอยูในระดับพึงพอใจมากคาเฉลี่ยที่ 4.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดาน

หนาที่ของโปรแกรมอยูในระดับพึงพอใจมากคาเฉลี่ยที่ 4.37 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ดาน

การใชงานของโปรแกรมอยูในระดับพึงพอใจมากคาเฉลี่ยมที่ 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 การ

ประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยที่ 4.37 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 

นิชาภา นพประภา, เมธี กาศสกุล และ ณัฐพงศ พยัฆคิน (2560) ไดทําการศึกษา เรื่อง 

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะแบบออนไลนดวยสมารทโฟนและแท็บเล็ต มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยแมโจ - 

แพร เฉลิมพระเกียรติ ใหมี ความสะดวกรวดเร็ว แกผูขอใชยานพาหนะและเจาหนาที่ หนวยงาน โดย 

นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนเจาหนาที่หนวยยานพาหนะ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 คนและผูขอใชยานพาหนะ (User) จํานวน 8 คน 

ซึ่งเจาหนาที่หนวยยานพาหนะไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงและผูขอใชยานพาหนะไดมาโดยกําหนด

ระยะเวลา 1 เดือน คือตั้งแต 25 มีนาคม 2559 ถึง 25 เมษายน 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
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ภาษาที่ใชในการพัฒนา PHP และใชโปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานขอมูลของระบบในการ

วิเคราะหขอมูลไดจาการแบบสัมภาษณและแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ย (𝑥̅) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ผลวิจัย พบวา เจาหนาที่หนวยยานพาหนะ มีความสะดวกในการใชงานมีความถูกตอง

ของขอมูลในการประมวลผล ทําใหเจาหนาที่หนวยงานยานพาหนะสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกและ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดการสอบถามขอมูลการใชยานพาหนะจากผูขอใชเว็บไซตมีความนาสนใจ มี

รูปลักษณที่ทันสมัย ผูขอใชยานพาหนะมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ระบบมีความสะดวกใน การใชงาน

โดยมีคาเฉลี่ย 4.87 รองลงมาคือระบบสามารถใชงานไดจริง ระบบใชงานไดงายบนสมารทโฟนและแท็บ

เล็ต โดยมีคาเฉลี่ย 4.75 

อิสราภรณ  รัตนคช (2561) ไดทําการศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพในการใหบริการ

ยานพาหนะของงานยานยนต กองธุรการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอลักษณะงาน ระดับประสิทธิภาพใน

การใหบริการยานพาหนะตลอดจนความสัมพันธที่มีผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการยานพาหนะของ

งานยานยนต ประชากรในการศึกษาประกอบดวย บุคลากรทุกประเภท และนักศึกษา จํานวน 1,763 

คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยใชสูตรของยามาเน สุมตัวอยางดวยวิธีแบงกลุม 

Stratified Random Sampling เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

วิเคราะหขอมูล โดยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธโดยใช

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ผลการวิจัย พบวามีระดับความคิดเห็นตอลักษณะงานของงานยานยนต อยู

ในระดับมาก สําหรับประสิทธิภาพในการใหบริการมี ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก นอกจากนี้แลว

สถานภาพ และสังกัด/หนวยงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ ในการใหบริการยานพาหนะอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) ในทุกดาน โดยดานผลสะทอนกลับของงาน (r=0.491) มี

ความสัมพันธมากกวาดาน อ่ืนๆ ประสิทธิภาพในการใหบริการดานยานพาหนะเกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการภายในหนวยงาน ควรจัดระบบการบริการและการบริหารจัดการตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงาน 
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บทที่ 3  

หลักเกณฑและวิธีการวจิัย 

 

ในการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน”                

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาของการบริหารจัดการการขอใชบริการรถยนต

สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามตัวแปรอิสระ และเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคการ

วิเคราะห ซี่งผูวิเคราะหไดดําเนนิการวิเคราะหตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้

1. วิธีการวจิัย 

2. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดการกับขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 วิธีการวิจัย 

ในการวจิัยครั้งนี้เปนการสํารวจ (survey research) ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการการ

ขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวม

ขอมูล ซึ่งกําหนดกรอบของประเด็นที่สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เปน 3 ประเด็น ไดแก 

1) ดานการขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

    1.1) พฤติกรรมการขับขี่ทั่วไปของพนักงานขับรถยนต 

    1.2) พฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนต 

    1.3) พฤติกรรมการหยุด/แซง 

    1.4) พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับข่ี 

    1.5) พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการ 

2) ดานความพึงพอใจในการใหบริการความปลอดภัยของรถที่ใหบริการ 

3) ดานความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการ 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรทีใ่ชในการวจิัย ไดแก บุคลากรที่สังกัดคณะ หนวยงานของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวนรวม 100 คน   

2. กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรตามขอ 1 ที่ไดกําหนดจํานวน และจัดทําการสุมตัวอยาง

ตามข้ันตอนดังนี ้

2.1 การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง ตามตาราง

ทฤษฎีการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน 

เรณา พงษเรืองพันธุ และประสิทธิ์ พงษเรืองพันธุ, 2540 )  

2.2 การสุมตัวอยางทําการสุมตัวอยางแบบปกติ (simple random sampling)  

 

3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห 

1. การสรางแบบสอบถาม จากการที่ผูวิเคราะหไดทําการศึกษาเอกสาร และงานวิเคราะห

ที่เกี่ยวของกับการบริการ ผูวิเคราะหไดทําการสรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวแบงเปน 3 ตอน ดวยกันคือ 

ตอนที่ 1 คําถามที่เก่ียวกับตัวแปรอิสระ ซึ่งเปนคําถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของกลุม

ตัวอยางที่เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศกึษา  

ตอนท่ี 2 คําถามที่เก่ียวกับตัวแปรตาม ซึ่งเปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลการขับข่ีรถยนต

สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชลักษณะคําถามในแบบมาตรสวนประมาณคา (rating 

scale) 5 ระดับ เพ่ือใหกลุมตัวอยางใหคะแนนตามขอคําถามนั้น ๆ ซึ่งการกําหนดคาคะแนนของ

คําตอบกําหนด ดังนี ้

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือพึงพอใจนอยทีสุ่ด มีคาคะแนน เทากับ 1 คะแนน 

ไมเห็นดวย หรือพึงพอใจนอย มีคาคะแนน เทากับ 2 คะแนน 

ไมแนใจ หรือพึงพอใจปานกลาง มีคาคะแนน เทากับ 3 คะแนน 

เห็นดวย หรือพึงพอใจมาก มีคาคะแนน เทากับ 4 คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง หรือพึงพอใจมากที่สุด มีคาคะแนน เทากับ 5 คะแนน 

ตอนที่  3 คําถามที่ เก่ียวกับตัวแปรตาม ซึ่งเปนคําถามที่เก่ียวกับความพอใจในการ

ใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชลักษณะคําถามในแบบมาตรสวนประมาณ

คา (rating scale) 5 ระดับ เพื่อใหกลุมตัวอยางใหคะแนนตามขอคําถามนั้น ๆ ซึ่งการกําหนดคา

คะแนนของคําตอบกําหนด ดังนี ้
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ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือพึงพอใจนอยที่สุด มีคาคะแนน เทากับ 1 คะแนน 

ไมเห็นดวย หรือพึงพอใจนอย มีคาคะแนน เทากับ 2 คะแนน 

ไมแนใจ หรือพึงพอใจปานกลาง มีคาคะแนน เทากับ 3 คะแนน 

เห็นดวย หรือพึงพอใจมาก มีคาคะแนน เทากับ 4 คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง หรือพึงพอใจมากที่สุด มีคาคะแนน เทากับ 5 คะแนน 

ตอนที่ 4 ประเมินความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการซึ่งใชคําถามปลายเปด

เพ่ือใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งกระทําโดย 

2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยไดรับความ

อนุเคราะหจากผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง ที่ปรึกษาทําการตรวจสอบแนะนํา ความสมบูรณ และ

การครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย ภาษาที่ใช จากนั้นผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมี

ความสมบูรณมากตามคําแนะนําดังกลาวดวย 

2.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 30 คน และนําผลการทดลองดังกลาว ไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น

(reliability) ตามวิธีการของคอนบราค (conbrach) ซึ่งพบวา ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha 

coefficient ) เทากับ .876 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

กอนท่ีผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยขอหนังสือจากผูบังคับบัญชา เพ่ือใชแสดง

ตัว ขอขอมูล และขออนุญาตเก็บขอมูลจากกองบริหารงานกลาง และบุคลากร โดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ทําการรวบรวมรายชื่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. แจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

3. อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการกรอกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 

4. รอรับแบบสอบถามกลับคืน  

 

3.5 การจัดการเก็บขอมูล 

จากขอมูลที่ไดจากกลุมตวัอยาง ซึ่งไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลวผูศึกษา

ไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาบันทึกในระบบคอมพิวเตอรตามคูมือลงรหัส เพ่ือนําไปประมวลผลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรตอไป โดยในข้ันตอนของการประมวลผลขอมูลตอน
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ที่ 2 ผูศึกษาจะทําการรวมคะแนนของความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใชบริการรถยนตสวนกลาง

มหาวิทยาลัยขอนแกนในทุกดานเขาดวยกัน เพ่ือนําไปหาความสัมพันธกับตัวแปรอิสระตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชเทคนิคสถิติดังนี ้

1. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ใชสถิติพรรณนา และนําเสนอดวยสถิติความถี่ และคา

รอยละ 

2. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ใชเทคนิคสถิติพรรณนา และนําเสนอดวยสถิติคาเฉลี่ย 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อีกทั้งจะนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 5 ระดับ เพ่ือวัด

ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจคุณภาพของการบริการ โดยไดกําหนดความหมายเกณฑดังกลาว

ไวดังนี้ 

คําถามในแตละขอเปนการใหกลุมตัวอยางที่ถูกสุมเลือก กรอกขอมูลความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีตอการบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน                 

ตามระดับคะแนนการประเมิน 5 ระดับ ดงันี้ 

ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด 

ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือพึงพอใจมาก 

ระดับที่ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง หรือพึงพอใจปานกลาง 

ระดับที่ 2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือพึงพอใจนอย 

ระดับที่ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด หรือพึงพอใจนอยที่สุด 

โดยกําหนดระดับเปนแบบมาตราสวนประเมินความคดิเห็น 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น     คะแนน 

มากที่สุด   5 

มาก   4 

ปานกลาง   3 

นอย   2 

นอยที่สุด   1 

เกณฑการแปลคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีตอการบริหารจัดการ

การขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน จะใชคาเฉลี่ย (Mean) เปนตัวสถิติวิเคราะหขอมูลที่

เก็บมาไดจากจํานวนตัวอยางทั้งหมด โดยจัดระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของ บุคลากร 

ทีม่ีตอการบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน ออกเปนชวง ดังนี ้

 



23 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคดิเห็น หรือระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น หรือระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น หรือระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น หรือระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น หรือระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

3. การหาความแตกตางของความคิดเห็นและความพึงพอใจในการขอใชรถยนตสวนกลาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามเพศ บุคลากร ใชเทคนิคสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One-way ANOVA) เพื่อหาความแตกตางของตัวแปร หากพบวามีความแตกตางของความ

คิดเห็นและความพึงพอใจในการขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<.05) แลวจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยเทคนิคสถิติ แอล เอส ด ี(LSD.) ตอไป 

 

3.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวจิัย โดยตัวแปรอิสระที่ใชเปน

ขอมูลสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา สวนตัวแปรตาม ไดกําหนดจากปจจัย

บริบททั่วไปที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่ง

ประกอบดวย การขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน การใหบริการความปลอดภัยของรถ

ที่ใหบริการ และความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการ โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดวย

ภาพประกอบที่ 1 ดังนี ้

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการขอใชรถยนตสวนกลาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) ดานการขับขี่รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

2) ดานการใหบริการความปลอดภัยของรถที่ใหบริการ 

3) ดานความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการ 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิัยเก่ียวกับการบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง “การบริหารจัดการการขอใช

รถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยประชากรท่ีใช ในการศึกษาเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 100 คน และ นําขอมูลท่ีไครับมาบันทึกและวิเคราะหดวยโปรแกรมทาง

สถิติ สามารถแสดงการวิเคราะหขอมูล ได 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจง

ความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)  

ตอน ท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่ รถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) พ รอมทดสอบ สมมติ ฐาน  การทดสอบ ค า  (t-test for Independent 

Samples) ถาพบการแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

ตอนท่ี 3 การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใหบริการรถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) พ รอมทดสอบ สมมติ ฐาน  การทดสอบ ค า  (t-test for Independent 

Samples) ถาพบการแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

ตอนที่ 4 การศึกษาความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการใชการแจกแจง

ความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)  

สัญลักษณทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิเคราะหไดใชสัญลักษณทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

N แทน   จํานวนพนักงานตรวจสอบภายในที่เปนกลุมตัวอยาง  

x̄ แทน   คาเฉลี่ย 

S.D. แทน   คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t แทน   คาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

F แทน   คาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 

df แทน   ชั้นแหงความเปนอิสระ 

SS แทน   ผลบวกของสวนเบี่ยงเบนกําลังสอง 

MS แทน   คาความแปรปรวน 

* แทน   คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Sig   แทน   คาความนาจะเปนของความมีนัยสําคัญ 



25 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2 การแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
N = 100 

จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1. ชาย 19 19.0 

   หญิง 81 81.0 

รวม 100 100.0 

2. อาย ุ   

   20-30 ป 12 12.0 

   31-40 ป 42 42.0 

   41-50 ป 28 28.0 

   51 ปขึ้นไป 18 18.0 

รวม 100 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

   ต่ํากวาปริญญาตร ี 2 2.0 

   ปริญญาตรี 61 61.0 

   ปริญญาโท 35 35.0 

   ปริญญาเอก 2 2.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 81 คน คิดเปน 

รอยละ 81 เปนเพศชายจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19  

อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 42 

รองลงมาตามลําดับคืออายุในชวงระหวาง 41-50 ป รอยละ 28 อายุ 51 ปขึ้นไปรอยละ 18 และลําดับ

สุดทายคอืชวงอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ18 

การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61 

รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35 ลําดับสุดทายคือระดับ

การศกึษาปริญญาเอกและตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลางของ  

           มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับข่ีรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัย- 

ขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน โดยคาํนวณคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงผลการ

วิเคราะหในตารางท่ี 3-7 

             

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนต 

              สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานพฤติกรรมการขับขี่ท่ัวไปของพนักงานขับรถยนต 

 

ดานพฤติกรรมการขับขี่ทั่วไปของพนักงานขับรถยนต ความคิดเห็น 
การแปลความ 

x̄  S.D.  

1. การขับขี่ของพนักงานขับรถยนตเปนไปอยางสุภาพ  

   ระมัดระวัง (ไมคึกคะนอง) 

4.06 0.86 มาก 

2. การเรงและชะลอความเร็วที่ไมนุมนวล 3.64 1.05 มาก 

3. การรักษาระยะหางกับรถคันหนาไมนอยกวา 45-60 เมตร  

    ที่ความเร็ว 80-100 กม./ชม. 

3.91 0.95 มาก 

4. การเขาสูทางแยกดวยความไมระวัง 4.28 0.80 มาก 

5. การเขาออก กระแสจราจรอยางไมปลอดภัย (เปลี่ยนชอง 

   จราจรขณะขับขี่) 

4.35 0.79 มาก 

ดานพฤติกรรมการขับข่ีทั่วไปของพนักงานขับรถยนต 4.22 0.77 มาก 

 

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมดานพฤติกรรมการขับข่ีทั่วไปของพนักงานขับรถยนตอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.22 (S.D. = 0.77) โดยรายขอมีขอคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด คือ การเขาออก กระแสจราจรอยางไมปลอดภัย (เปลี่ยนชองจราจรขณะขับขี่)                 

มีคาเฉลี่ย 4.35 (S.D. = 0.79) รองลงมา คือ การเขาสูทางแยกดวยความไมระวัง มีคาเฉลี่ย 4.28 (S.D. 

= 0.80) การขับขี่ ของพนั กงาน ขับรถยนต เป น ไปอย างสุภ าพ  ระมัดระวั ง (ไม คึ กคะนอง)                     

มีคาเฉลี่ย 4.06 (S.D. = 0.86) การรักษาระยะหางกับรถคันหนาไมนอยกวา 45-60 เมตร ที่ความเร็ว 

80-100 กม./ชม. มีคาเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.95) และอันดับสุดทาย การเรงและชะลอความเร็วท่ีไม

นุมนวล มีคาเฉลี่ย 3.64 (S.D. = 1.05) ตามลําดับ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนต 

              สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนต 
 

ดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนต ความคดิเห็น 
การแปลความ 

x̄  S.D.  

1. รูสึกไมปลอดภัยเก่ียวกับความเร็วที่พนักงานขับรถยนตใช 2.42 1.10 นอย 

2. การใชความเร็วสูงเกิน บริเวณทางโคง ทางแยก ชุมชน ฯลฯ 2.26 1.09 นอย 

ดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนต 2.34 1.10 นอย 
 

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนตอยูในระดับ

นอย มีคาเฉลี่ย 2.34 (S.D. = 1.10) โดยรายขอมีขอคิดเห็นอยูในระดับนอยทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด คือ รูสึกไมปลอดภัยเก่ียวกับความเร็วที่พนักงานขบัรถยนตใช มีคาเฉลี่ย 2.42 (S.D. = 

1.10) รองลงมา คือ การใชความเร็วสูงเกิน บริเวณทางโคง ทางแยก ชุมชน ฯลฯ มีคาเฉลี่ย 2.26 (S.D. 

= 1.09) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคดิเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนต 

              สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานพฤติกรรมการหยุด/แซง 
 

ดานพฤติกรรมการหยุด/แซง ความคิดเห็น 
การแปลความ 

x̄  S.D.  

1. การไมหยุดหลังปายหยุดหรือสัญญาณไฟจราจร 1.99 1.11 นอย 

2. การจอดรับ-สงผูโดยสารบริเวณท่ีไมเหมาะสมและไมปลอดภัย  1.80 1.04 นอย 

3. การแซงท่ีไมเหมาะสม (ตัดหนาในระยะกระชั้นชิด) 1.95 1.04 นอย 

ดานพฤติกรรมการหยุด/แซง 1.91 1.07 นอย 

 

จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมดานพฤติกรรมการหยุด/แซงอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.91 (S.D. 

= 1.07) โดยรายขอมีขอคิดเห็นอยูในระดับนอยทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ การไม

หยุดหลังปายหยุดหรือสัญญาณไฟจราจร มีคาเฉลี่ย 1.99 (S.D. = 1.11) รองลงมา คือ การแซงที่ไม

เหมาะสม (ตัดหนาในระยะกระชั้นชิด) มีคาเฉลี่ย 1.80 (S.D. = 1.04) และอันดับสุดทาย การจอดรับ-

สงผูโดยสารบริเวณที่ไมเหมาะสมและไมปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 1.80 (S.D. = 1.04) ตามลําดับ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนต 

              สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับขี่ 

 

ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับขี่ ความคิดเห็น 
การแปลความ 

x̄  S.D.  

1. มีการใชโทรศัพทมือถือขณะขับข่ี 2.06 1.00 นอย 

2. มีการพูดคุยของคนขับกับผูโดยสารขณะขับขี ่ 2.47 1.02 นอย 

3. มีการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะขับข่ี 1.62 1.04 นอย 

4. มีการปฏิบัติงานติดตอกันเกินเวลา 4 ชั่วโมง 2.36 1.04 นอย 

ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับขี่ 2.13 1.04 นอย 

 

จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับข่ีอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 

2.13 (S.D. = 1.04) โดยรายขอมีขอคิดเห็นอยูในระดับนอยทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคดิเห็นมากที่สุด 

คือ มีการพูดคุยของคนขับกับผูโดยสารขณะขับขี่ มีคาเฉลี่ย 2.47 (S.D. = 1.02) รองลงมา คือ  มีการ

ปฏิบัติงานติดตอกันเกินเวลา 4 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ย 2.36 (S.D. = 1.04) มีการใชโทรศัพทมือถือขณะขับขี่ 

มีคาเฉลี่ย 2.06 (S.D. = 1.00) และอันดับสุดทาย มีการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะขับขี่ มี

คาเฉลี่ย 1.62 (S.D. = 1.04) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนต 

              สวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการ 

 

ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการ ความคิดเห็น 
การแปลความ 

x̄  S.D.  

1. ทานมีการใชเข็มขัดนิรภัยในการใชบรกิาร 3.21 1.32 ปานกลาง 

ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการ 3.21 1.32 ปานกลาง 

 

จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับขี่รถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายขอดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการอยูในระดับ

ปานกลาง มคีาเฉลี่ย 3.21 (S.D. = 1.32)  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใหบริการรถยนตสวนกลางของ  

           มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใหบริการรถยนตสวนกลางของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน โดยคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  

ดังแสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 8 - 12 

 

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจการใหบริการ 

              รถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

การใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ความคิดเห็น 
การแปลความ 

x̄  S.D.  

1. ทานกังวลอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับรถสวนกลางท่ีทานใช 

    บริการอยูในระดับใด 

2.52 1.01 ปานกลาง 

2. ทานคดิวารถสวนกลางท่ีทานใชบริการคนขับมพีฤติกรรม 

   เสี่ยงตอความปลอดภัยในระดับใด 

2.41 1.04 ปานกลาง 

3. ทานคดิวารถสวนกลางท่ีทานใชบริการมีความปลอดภัยตัว 

    รถในระดับใด 

3.70 1.12 มาก 

4. ทานพอใจความปลอดภัยในการใหบริการของรถยนต 

    สวนกลางอยูในระดับใด 

3.95 1.10 มาก 

การใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 3.15 1.17 ปานกลาง 

 

จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและความพึงพอใจการใหบริการรถยนตสวนกลาง

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.15 (S.D. = 1.17) โดยรายขอ

ที่มขีอคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ และ ขอคิดเห็นอยูในระดับปานกกลาง จํานวน 2 ขอ ซึ่งขอ

ที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ทานพอใจความปลอดภัยในการใหบริการของรถยนตสวนกลางอยู

ในระดับใด มีคาเฉลี่ย 3.95 (S.D. = 1.10) รองลงมา คอื ทานคิดวารถสวนกลางท่ีทานใชบริการมีความ

ปลอดภัยตัวรถในระดับใด มีคาเฉลี่ย 3.70 (S.D. = 1.12) ทานกังวลอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับรถสวนกลาง

ที่ทานใชบริการอยูในระดับใด มีคาเฉลี่ย 2.52 (S.D. = 1.01) และอันดับสุดทาย ทานคิดวารถสวนกลาง

ที่ทานใชบริการคนขับมีพฤติกรรมเสี่ยงตอความปลอดภัยในระดับใด มีคาเฉลี่ย 2.41 (S.D. = 1.04) 

ตามลําดับ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการ 

 การวิเคราะหความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการรถยนตสวนกลางของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมและรายดาน โดยคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  

ดังแสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการรถยนตสวนกลาง 

              ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (แสดงความคิดเห็นคะแนนระดับ 1-10) 

 

ความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการรถยนตสวนกลาง

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ความคิดเห็น 

x̄  

1. สภาพเบาะที่นั่ง ความแข็งแรงการยึดจับกับตัวรถไมปลอดภัย 5.52 

2. สภาพยางลอรถสงผลตอความไมปลอดภัย 5.38 

3. ไมมีเข็มขัดนิรภัย 4.27 

4. ไมมีคอนทุบกระจก 4.50 

5. ไมมีการติดตั้งถังดับเพลิง 4.50 

6. ไมมีการติดตั้ง GPS หรือ GPRS 4.71 

การใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 4.81  

 

จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการรถยนต

สวนกลางของ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหระดับคะแนน 1 -10 ในภาพรวมมีระดับคะแนนที่ 4.81 

โดยรายขอที่มีขอคิดเห็นมากที่สุด สภาพเบาะที่นั่ง ความแข็งแรงการยึดจับกับตัวรถไมปลอดภัย ระดับ

คะแนนที่ 5.52 รองลงมา คือ สภาพยางลอรถสงผลตอความไมปลอดภัย ระดับคะแนนที่ 5.38 ไมมีการ

ติดตั้ง GPS หรือ GPRS ระดับคะแนนท่ี 4.71 ไมมีคอนทุบกระจก และ ไมมีการติดตั้งถังดับเพลิง ระดับ

คะแนนที่ 4.50 และ อันดับสุดทาย คอื ไมมีเข็มขัดนิรภัย ระดับคะแนนที่ 4.27 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการขอใชรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลการวิเคราะหที่ไดสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ และผูวิจัยทําการวิเคราะหไดนําเอาประเด็นที่

นาสนใจมาอภิปรายผลและเสนอแนะการแกปญหา ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 

5.3 ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 100 คน 

สํ าหรับการวิ เคราะห ความคิด เห็ นและความพึ งพอใจ ท่ีมี ต อการขอใช รถยนต ส วนกลาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และนําขอมูลที่ไครับมาบันทึกและวิเคราะห สรุปได ดังนี ้

5.1.1 ขอมูลสวนบุคคล 

1) ขอมูลสวนบุคคล  

                      จากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงจํานวน 81 คน คิดเปน

รอยละ 81 เปนเพศชายจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19 มีอายุสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 31 - 

40 ป คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาตามลําดับคืออายุในชวงระหวาง 41-50 ป รอยละ 28 อายุ 51 ปขึ้น

ไปรอยละ 18 และลําดับสุดทายคือชวงอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ18 และมี

ระดับการศึกษาสวนใหญในระดับปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61 รองลงมา คือ ระดับ

การศึกษาปริญญาโท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35 ลําดับสุดทายคือระดับการศึกษาปริญญาเอก

และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2  

5.1.2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจการขับข่ีรถยนตสวนกลาง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิเคราะหในแตละดาน สรุปได ดังนี้  

1) ดานพฤติกรรมการขับขี่ทั่วไปของพนักงานขับรถยนต 

                      จากการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและความพึง

พอใจดานพฤติกรรมการขับขี่ท่ัวไปของพนักงานขับรถยนต ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.22 โดยรายขอมี

ขอคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ การเขาออก กระแสจราจร
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

อยางไมปลอดภัย (เปลี่ยนชองจราจรขณะขับข่ี) มีคาเฉลี่ย 4.35 รองลงมา คือ การเขาสูทางแยกดวย

ความไมระวัง มีคาเฉลี่ย 4.28 การขับข่ีของพนักงานขับรถยนตเปนไปอยางสุภาพ ระมัดระวัง (ไมคึก

คะนอง) มีคาเฉลี่ย 4.06 การรักษาระยะหางกับรถคันหนาไมนอยกวา 45-60 เมตร ที่ความเร็ว 80-100 

กม./ชม. มีคาเฉลี่ย 3.91 และอันดับสุดทาย การเรงและชะลอความเร็วที่ไมนุมนวล มีคาเฉลี่ย 3.64 

ตามลําดับ 

2) ดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนต 

                      จากการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและความพึง

พอใจดานพฤติกรรมการใชความเร็วของพนักงานขับรถยนต อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.34 โดยรายขอ

มีขอคิดเห็นอยูในระดับนอยทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ รูสึกไมปลอดภัยเก่ียวกับ

ความเร็วที่พนักงานขับรถยนตใช มีคาเฉลี่ย 2.42 รองลงมา คือ การใชความเร็วสูงเกิน บริเวณทางโคง 

ทางแยก ชุมชน ฯลฯ มีคาเฉลี่ย 2.26 ตามลําดับ 

3) ดานพฤตกิรรมการหยุด/แซง 

                      จากการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและความพึง

พอใจดานพฤติกรรมการหยุด/แซง โดยภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.91โดยรายขอมีขอคิดเห็น

อยูในระดับนอยทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คอื การไมหยุดหลังปายหยุดหรือสัญญาณ

ไฟจราจร มีคาเฉลี่ย 1.99 รองลงมา คือ การแซงที่ไมเหมาะสม (ตัดหนาในระยะกระชั้นชิด) มีคาเฉลี่ย 

1.80 และอันดับสุดทาย การจอดรับ-สงผูโดยสารบริเวณที่ไมเหมาะสมและไมปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 1.80 

ตามลําดับ 

4) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับขี ่

                      จากการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นและความพึง

พอใจดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูขับขี่ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.13 โดยรายขอมี

ขอคิดเห็นอยูในระดับนอยทุกขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการพูดคุยของคนขับกับ

ผูโดยสารขณะขับข่ี มีคาเฉลี่ย 2.47 รองลงมา คือ  มีการปฏิบัติงานติดตอกันเกินเวลา 4 ชั่วโมง                  

มีคาเฉลี่ย 2.36 มีการใชโทรศัพทมือถือขณะขับข่ี มีคาเฉลี่ย 2.06 และอันดับสุดทาย มีการรับประทาน

อาหารและเครื่องดื่มขณะขับขี ่มีคาเฉลี่ย 1.62 ตามลําดับ 

5) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการ 

                        จากการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามคิดเห็นและความพึง

พอใจดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูรับบริการมีการใชเข็มขัดนิรภัยในการใชบริการ โดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริหารจัดการการขอใช รถยนต ส วนกลางมหาวทิยาลัยขอนแก น 

 

6) ความคิดเห็นและความพึงพอใจการใหบริการรถยนตสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

                        จากการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามคิดเห็นและความพึง

พอใจดานการใหบริการรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 

3.15 โดยรายขอที่มีขอคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ และ ขอคิดเห็นอยูในระดับปานกกลาง 

จํานวน 2 ขอ ซึ่งขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ทานพอใจความปลอดภัยในการใหบริการของ

รถยนตสวนกลางอยูในระดับใด มีคาเฉลี่ย 3.95 รองลงมา คือ ทานคิดวารถสวนกลางที่ทานใชบริการมี

ความปลอดภัยตัวรถในระดับใด มีคาเฉลี่ย 3.70 ทานกังวลอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับรถสวนกลางที่ทานใช

บริการอยูในระดับใด มีคาเฉลี่ย 2.52 และอันดับสุดทาย ทานคิดวารถสวนกลางท่ีทานใชบริการคนขับมี

พฤติกรรมเสี่ยงตอความปลอดภัยในระดับใด มีคาเฉลี่ย 2.41 ตามลําดับ 

7) ความคิดเห็นความพรอมของยานพาหนะในการใหบริการ 

                        จากการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นความพรอม

ของยานพาหนะในการใหบริการ โดยใหระดับคะแนน 1 -10 ในภาพรวมมีระดับคะแนนที่ 4.81 โดย

รายขอที่มีขอคิดเห็นมากที่สุด สภาพเบาะที่นั่ง ความแข็งแรงการยึดจับกับตัวรถไมปลอดภัย ระดับ

คะแนนที่ 5.52 รองลงมา คือ สภาพยางลอรถสงผลตอความไมปลอดภัย ระดับคะแนนที่ 5.38 ไมมีการ

ติดตั้ง GPS หรือ GPRS ระดับคะแนนท่ี 4.71 ไมมีคอนทุบกระจก และ ไมมีการติดตั้งถังดับเพลิง ระดับ

คะแนนที่ 4.50 และ อันดับสุดทาย คือ ไมมีเข็มขัดนิรภัย ระดับคะแนนที่ 4.27 
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5.2 ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

5.3.1 ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะที่สามารถนําไปใชประโยชนและเปนแนวทาง ใน

การปฏิบัติงานไดดังนี ้

5.3.1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หนวยงานที่เก่ียวของ จึงควรจัดอบรมใหแกพนักงานขับรถยนตเพ่ือให

มีการพัฒนาการใหบริการที่ถูกตอง เหมาะสม และใหมีความรูความสามารถที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

5.3.1.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาในครั้งตอไป 

1) การทําการวิเคราะหครั้งนี้ ดําเนินการวิเคราะหเฉพาะกลุมตัวอยาง 

อาจยังไมครอบคลุมประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงควรทําการศึกษาใหครอบคลุมในทุก

กลุมประชากรที่มากกวานี ้
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ประวัติผูวิจัย 
 

นางสาววิริยา แซลี ้

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ 
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ประสบการณ  1. จัดการระบบสารสนเทศ 

   2. การวิเคราะหขอมูลและสํารวจความพึงพอใจ 
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