บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้องกับความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา
คณะนิ เทศศาสตร์ เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของอาจารย์ และนัก ศึ ก ษาคณะนิ เทศศสตร์ ทุ ก ชั้นปี เพื่ อ
รวบรวมข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ในการที่จะนาไปใช้ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และ
ให้ตรงตามความต้องการของ อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ แนวทางและระเบียบวิธีการวิจยั
การทบทวนดังกล่าว ได้แบ่งตามความคิด และการวิจยั ที่เกี่ยวข้องออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
1. ความหมายและแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบแนวคิดการวิจยั
4. สรุ ปแนวคิดและทฤษฏี

2.1 ความหมายและแนวคิดทฤฏีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ในกรณี ศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการรับบบริ การ (Service Satisfaction)
ซึ่ งมีผกู ้ ล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้จานวนมาก เช่น
มอร์ส (Morse, 1958 : 27) ได้ให้ความหายของความพึงพอใจว่า หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่สามารถ
ลดความตึงเครี ยดของมนุ ษย์ให้น้อยลง และความตึงเครี ยดนี้ เป็ นผลมาจากคววามต้องการของมนุ ษย์
เมื่อมนุษย์มีความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรี ยกร้อง เมื่อใดความต้องการได้รับการตอบสนอง ความ
ตึงเครี ยดจะน้อยลงหรื อหมดไป ทาให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ
เดวิส (Davis, 1968 : 81) มีความเห็นว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุ ษย์ คือ ความ
พยายามที่จะขจัดความตึงเครี ยด หรื อความกระวนกระวาย หรื อภาวะที่ไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่ งต่างๆ ได้แล้ว มนุษย์ยอ่ มได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ตนต้องการ
แชปปลิน (Chaplin, 1994) ได้ให้ความหมายของความพึพอใจไว้วา่ เป็ นความรู ้สึกของผูม้ ารับ
บริ การต่อสถานบริ การตามประสบการณ์ที่ได้รับจาการเข้าไปติดต่อขอรับบริ การในสถานบริ การนั้นๆ
วอลเลสไตน์ (Wallestein, 1971) กล่ าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อได้รับ
ผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย หรื อเป็ นความรู ้สึกขึ้นสุ ดท้าย ที่ได้รับผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
เชลลีย ์ (Shelly, 1975 : 252 - 268) ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุ ปได้วา่ ความ
พึงพอใจเป็ นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกมาลบ
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ความรู้สึกทางบวกเป็ นความรู้ สึกที่ เมื่ อเกิ ดขึ้ นแล้วจะทาให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้ เป็ นความรู ้ สึกที่
แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อนกลับ และความสุ ขนี้ สามารถ
ทาให้เกิ ดความสึ กหรื อความรู ้ สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าความสุ ขเป็ นความรู ้ สึกที่
สลับ ซับ ซ้ อนและความสุ ข นี้ จะมี ผ ลต่ อ บุ ค คลมากกว่า ความรู ้ สึ ก ทางบวกอื่ นๆ ความรู ้ สึ ก ทางลบ
ความรู้ สึ ก ทางบวกและความสุ ข มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน อย่า งสลับ ซับ ซ้ อ น และระบบความสั ม พัน ธ์
ของความูส้ ึ กทั้งนี้ เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจสามารถแสดงออกมาในรู ปของ
ความรู ้สึกทางบวกแบบต่างๆ ได้ และความรู ้สึกทางบวกนี้ยงั เป็ นตัวช่วยให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้
อีก
วรู ม (Vroom, 1964 : 99) กล่าวไว้วา่ ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่ งหนึ่ งามารถใช้แทนกันได้
เพราะทั้งสองคานี้จะหมายถึงผลที่ได้จาการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนคติดา้ นผลที่ได้จาก
การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนคติดา้ นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่ งนั้น
และทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
โวลแมน (Wolman, 1937 : 283) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นแรงจูงใจของมนุ ษย์ที่ต้ งั อยูบ่ น
ความต้องการขึ้ นพิ้นฐาน มี ความเกี่ ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่ งจูงใจ และพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการ
พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม (2538 : 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งในเชิงการประเมินค่า ซึ่ งจะเห็นว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
วิมลสิ ทธิ์ หรยางกรู (2526) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ สึกชอบ หรื อพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่ งจูงใจในด้านต่างๆ ของงานและเขาได้รับการตอบสนองความต้องการของเขาได้
หลุย จาปาเทศ (2533 : 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ ได้บรรลุเป้ าหมาย
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุ ข สังเกตได้จากสายตา คาพูดการแสดงออก
อัจฉรา โทบุญ (2534 : 11-12) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึกและทัศนะบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่ งเร้า และสิ่ งจูงใจ ซึ่ งจะปรากฎออกมาทาง
พฤติกรรมและเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการทากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล

2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัญชลี พริ้ มพรายและคณะ (2548, หน้า 18-19) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อคุณภาพการสอนและปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏนครศรี ธรรมราช โดยศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านสถานที่ ด้านสื่ อวัสดุดา้ นงบประมาณ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ด้านบุคคล พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมาก และระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุ ณภาพการเรี ยนการสอนของอาจารย์ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน โดยทั้งสอง
ด้านนี้ จะมีความสอดคล้องกัน คือ วุฒิการศึกษาของอาจารย์ผสู ้ อนนาจะส่ งผลให้อาจารย์มีความรู ้เรื่ อง
เทคนิ ควิธีการสอนและดาเนิ นการสอนตามกระบวนการที่ดีได้แก่มีการชี้ แจงแผนการสอน อธิ บาย
จุดประสงค์การเรี ยนและเกณฑ์การวัดผลประเมินผล ให้นกั ศึกษาทราบ มีเทคนิ คการสอนและกิจกรรม
การเรี ยนที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารย์ผสู ้ อน
2. ด้านสถานที่ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง นักศึกษา
ที่มีความพึงพอใจมากกับสถานที่ต้ งั ของอาคาร และจานวนเก้าอี้ในห้องเรี ยน ส่ วนความพึงพอใจที่มีต่อ
โรงฝึ กงาน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่า
3. ด้านสื่ อวัสดุ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสื่ อวัสดุ อยูใ่ นระดับปานกลางสิ่ งที่นกั ศึกษาพึง
พอใจมากที่สุดคือ ความทันสมัยของสื่ อที่ใช้สอน ส่ วนที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจในลาดับสุ ดท้ายคือ
ความเพียงพอของเครื่ องจักรต่อจานวนนักศึกษา
4. ด้านงบประมาณ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านงบประมาณทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ระดับ
ความพึงพอใจระดับที่ต่าที่สุด ได้แก่ การแจ้งรายละเอียดของยอดงบประมาณต่าง ๆต่อนักศึกษา
วิรัตน์ เศรษฐสภาพร (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีปีการศึกษา
2549 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเตรี ยมความพร้อมของครู 2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยน และ 3) ด้านการบริ การทัว่ ไป ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
ด้านที่ 1 การเตรี ยมความพร้อมของครู ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
4.10) เมื่อแยกเป็ นประเด็นสาคัญตามลาดับ พบว่า ครู สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับการในห้องเรี ยนได้
เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.25) ครู ให้คาแนะนา ปรึ กษา และช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆได้ (ค่าเฉลี่ย 4.11) ครู เข้า
และออกจากห้องเรี ยนตรงต่อเวลา (ค่า เฉลี่ย 4.07) และครู มีการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสอน
(ค่าเฉลี่ย 4.00)
ด้านที่ 2 ด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) เมื่อแยกเป็ นประเด็นสาคัญตามลาดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ครู ส่งเสริ มให้มี
โอกาสฝึ กการทางานเป็ นทีม ความมีวินยั และความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย4.09) รองลงมาคือ ครู จดั
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเชื่ อมโยงหรื อประยุกต์ใช้สิ่งที่เรี ยนในชี วิตจริ ง (ค่าเฉลี่ย 3.87) และมี
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ค่าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ครู ให้โอกาสกับผูเ้ รี ย นในการกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนและวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76)
ด้านที่ 3 ด้านการบริ การทัว่ ไปของสาขางาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48) เมื่อแยกเป็ นประเด็นสาคัญ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ครู มีการ
แนะนาการวางตัวตลอดจน กฎ ระเบียบ ในแผนกวิชา ครู แสดงความรู ้สึกเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน
นักศึกษาในสาขางาน ครู มีการจัดเครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อวิชาชี พมีความเหมาะสม ภายใน
ห้องเรี ยนมีโต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอต่อจานวนผูเ้ รี ยน การจัดสิ่ งแวดล้อมและการจัดบรรยากาศการเรี ยนการ
สอนมีความเหมาะสม และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ มีบอร์ ดสาหรับการติดข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ครู มีการจัดเครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อวิชาชี พมีความเพียงพอ จัดพื้นที่ในการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิเหมาะสมกับจานวน ผูเ้ รี ยน มีการจัดวางถังขยะในตาแหน่งที่เหมาะสม มีการติดตั้งตูย้ าและ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอภายในสาขาวิชา และมีหอ้ งน้ าห้องส้วมที่มีความสะอาด เพียงพอและเหมาะสม

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั เรื่ อง ความพึง
พอใจด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต และ ประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์บริ หารหลักสู ตร ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables ) คือ ความพึงพอใจด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรนิ เทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต และประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หาร
จัดการหลักสู ตร
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ตัวแปรอิสระ
เพศ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจด้านหลักสู ตรและการ

ระดับการศึกษา
สถานภาพ

จัดการศึกษาสาหรับนักศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์บณั ฑิต
และประเมินความพึงพอใจของ

ประสบการณ์บริ หารหลักสู ตร

อาจารย์ต่อการบริ หารจัดการ

ตาแหน่งทางวิชาการ

หลักสู ตร

2.4 สรุปเรื่องความพึงพอใจ
จากแนวคิดและทฤษฎี ท้ งั หมดที่อา้ งมาในข้างต้นนั้น ผูว้ ิจยั จะนาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ใน
ด้า นความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ที่ มี ต่ อ การบริ หารหลั ก สู ต ร คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2560 เพื่อให้ผลการวิจยั ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็ นประโยชน์ใน
การที่จะนาไปใช้ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่นจากทฤษฎีขา้ งต้นนามาใช้ใน
เรื่ องของการวัดผลและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึ งความพึงพอใจของนักศึก ษา และอาจารย์ที่มีต่อ
หลักสู ตร ซึ่ งความคิดเห็ นและความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันไปทาให้ตอ้ งเกิ ดการวัดผลและ
ประเมิ นผลเพื่อวัดระดับความคิ ดเห็ นและความต้องการของแต่ละบุ คคลและสรุ ปผลออกมาได้เป็ น
ค่าเฉลี่ย

