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ความคาดหวัง และความพึงพอใจของบุคลากร ในการใช้ บริการอาคารสถานที่
Expectation and Satisfaction of Personnel with Building Service
สุวารี มณีเนตร และ เฉลิมชัย เอื ้อวิริยะวิทย์
Suwaree Maneenate and Chalermchai Aueviriyavit

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรในการได้ รับบริ การ
อาคารสถานที่ ของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) การจัดสภาพแวดล้ อม ได้ แก่การบริ การด้ านความสะอาด ห้ องสุขา สถานที่นั่งพักผ่อน
และภู มิทัศ น์ โ ดยรอบคณะ 2) การรั ก ษาความปลอกภัย ได้ แ ก่ การจัด เวรยาม ระบบป้ องกัน เพลิ ง ไหม้ 3)
กระบวนการให้ บริ การ ได้ แก่ การให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ซอ่ มบํารุ ง และ 4) ระบบสาธารณูปโภค ได้ แก่ ระบบแสง
สว่าง โทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์และมาตรการประหยัดพลังงาน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ บุ ค ลากรของคณะศิ ล ปศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวนทังหมด
้
143 คน รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่
ผู้วิจัย สร้ าง ประมวลผลข้ อ มูล ด้ ว ยโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ พบว่ า บุ ค ลากรที่ ใ ช้ บริ ก ารอาคารสถานที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีมีความคาดหวังในการใช้ บริ การอาคารสถานที่คณะศิลป
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อยู่ในระดับมากที่สดุ และมีความพึง
พอใจในการใช้ บริ การอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน อย่ในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง

Abstract
This research aimed to evaluate Expectation and Satisfaction of the personnel about
Building Service of the Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen
Campus divided into 4 parts; Environment Management such as cleanliness service, restroom, area
for relaxation and landscape around the Faculty; Security System such as on guard duty, fire alarm
system; Service Process such as serviceman service; and Public Utilities such as electric system,
telephone system, publicity and electric saving program.
The population group for this case study research is the 143 personnel of the Faculty of
Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus. The information has been
สํา นักงานเลขานุการ คณะศิล ปศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
Secretary office, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
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collected from questionnaires processed information by computer program and statistic analysis
such as average, standard deviation and tables got along with essay narration.
The consequence of this research showed that the personnel of the Faculty of Liberal Arts
and Science, Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus exceedingly expected to take the
Building Service. Besides, they moderately satisfied with Building Service.
Key Word : Expectation, Satisfaction
E-mail address : faasswm@ku.ac.th

คํานํา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์เป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการ
พัฒนาประเทศจะสําเร็ จด้ วยดีขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ที่สําคัญที่สดุ ประการหนึง่ คือการศึกษา การศึกษามี
หน้ าที่พัฒนาคนเพื่อนําความรู้ ที่ ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาประเทศ ประชากรที่ มีคุณภาพสูง คือ ผู้ที่มี
การศึกษาสูง มีความรู้ ทักษะและความสามารถที่จะนําความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน
ตามอาชีพของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสนซึง่ เป็ นสถาบันการศึกษาและการศึกษาจึงเป็ นพื ้นฐานของความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประเทศ
การจัดการอาคารและสถานที่จดั ได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของสถานศึกษาที่สําคัญเป็ นอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้ การเรี ยนการสอนดําเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังนัน้ หากผู้บริ หารสถาบันการศึกษารวมทัง้ ผู้เรี ยน
มุ่งหวังให้ การเรี ยนการสอนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิ ภาพนัน้ จํ าเป็ นอย่างยิ่ งที จะต้ องจัดอาคาร
สถานศึกษาให้ อยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัย สะอาด สภาพแวดล้ อมภายนอกที่ดี เช่นทางเดิน ที่นงั่ รอระหว่าง
เรี ยน เพื่อเอื ้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ มากที่สดุ อาคารและสถานที่จึงเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่าง
หนึง่ ที่ช่วยให้ การศึกษาดําเนินงานได้ โดยสะดวก
เพื่อให้ การปริ หารงานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพ จําเป็ นต้ องศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริ การ คือ บุคลากร เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางปรั บปรุ ง แก้ ไขและวางแผนการให้ บริ การงาน
อาคารสถานที่ของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรในการได้ รับบริ การอาคารสถานที่ของคณะ
ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ ง
บริ การอาคารสถานที่ ของคณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วิธีการศึกษาวิจัย
ปร ะช าก รที่ ใช้ ใน กา รศึ ก ษ า ครั ้ง นี ้ ไ ด้ แ ก่ บุ ค ลา กร คณ ะ ศิ ล ปศ าส ตร์ แล ะวิ ทย าศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยกลุ่มตัวอย่างจากสุ่มอย่างง่าย จํานวน 143 คน รวบรวม
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ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสอบถามขึ ้น ในการสร้ าง
แบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารต่างๆ ได้ แก่ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องในประเด็นความคาดหวังและ
ความพึงพอใจในการใช้ อาคารสถานที่ เป็ นเครื่ องมือในการช่วยด้ านข้ อมูลเพื่อสร้ างแบบสอบถาม
2. การหาความตรง (Validity) ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของคําในแต่ละข้ อตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ในครัง้ นี ้
หรื อไม่ หลังจากนันนํ
้ ามาแก้ ไขปรับปรุ งเพื่อดําเนินการขันต่
้ อไป
3. การทดสอบความเที่ยง ผู้วิจยั นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับประชากรในกลุ่มที่มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ที่จะทําการศึกษา จํานวน 30 ราย และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเที่ยงเป็ นรายข้ อ (Item
Analysis) และหาความเที่ยงในภาพรวมโดยใช้ วิธีการ Cronbach’s Alpha Coefficient (เชาว์ อินใย, 2543 :
227-228) ซึง่ ผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้
บริ การงานอาคาราสถานที่ ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน มีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟาเท่ากับ.951

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวัดระดับความสําคัญ PNI modified ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ ในการรายงานผลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่าง
2. ค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ใช้ อ ธิ บ ายค่ าเฉลี่ ย ความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ บริ การงานอาคารสถานที่ ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ การจัดสภาพแวดล้ อม
การรักษาความปลอดภัย กระบวนการให้ บริ การและระบบสาธารณูปโภค
วิเคราะห์จดั ลําดับความสําคัญความต้ องการจําเป็ น โดยใช้ สตู ร
(PNI Modified ) ซึง่ สูตรในการคํานวณมีดงั นี ้(สุวิมล ว่องวาณิช, 2548 : 279)
3.

(PNI Modified )
เมื่อ

=

Modified Priority Needs Index

(I − D)
D

(PNI Modified ) แทน ดัชนีเรี ยงลําดับความสําคัญของความต้ องการจําเป็ น
I
แทน ค่าเฉลีย่ ( Χ ) ของความคาดหวัง
D
แทน ค่าเฉลีย่ ( Χ ) ของความพึงพอใจ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิ จั ย ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรในการใช้ บริ ก ารอาคารสถานที่
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช้ แบบสอบถาม ทํา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสุม่ ตัวอย่างประชากรอย่างง่ายจํานวน 143 คน
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื น้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 70.6 สถานภาพเป็ น
บุคลากร คิดเป็ นร้ อยละ 77.6 สังกัดสายสนับสนุน ร้ อยละ 73.4 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้ อยกว่า 5 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.7 วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 42.7
ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรในการได้ รับบริ การอาคารสถานที่ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนในภาพรวมดังตารางที่ 1 ในการได้ รับบริ การ
อาคารสถานที่มีความคาดหวัง ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.29 อยู่ในระดับปาน
กลาง การวิเคราะห์จดั ลําดับความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) โดยรวมเท่ากับ 0.1928 สรุ ปในรายด้ าน
ได้ ดงั นี ้
1.ด้ านการจัดสภาพแวดล้ อม มีความคาดหวังเฉลี่ย 3.982 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.47 การวิเคราะห์
จัดลําดับความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) เฉลี่ย 0.1478 ความคาดหวังในด้ านพื ้นที่ภายในอาคารมี
ความเป็ น ระเบียบเรี ยบร้ อย ส่งเสริ มต่อสุขภาพชีวิตการทํางาน มีความคาดหวังสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับมาก
มี ค วามพึ ง พอใจตํ่ า สุด ในด้ า น ห้ อ งสุข าสะอาดและถูก สุข ลัก ษณะ ค่ า เฉลี่ ย 3.42 และการวิ เ คราะห์ จัด ลํ า ดับ
ความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) สูงสุดคือ ด้ านห้ องสุขาสะอาดและถูกสุขลักษณะ เท่ากับ 0.1769
2.การรักษาความปลอดภัย มีความคาดหวังเฉลี่ย 3.904 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.124 การวิเคราะห์จดั ลําดับ
ความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) เฉลี่ย 0.2506 ความคาดหวังในด้ านมีการจัดระบบเวร ยามรักษา
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ที่มีประสิทธิภาพ มีความคาดหวังสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก มีความ
พึงพอใจตํ่าสุดในด้ านการจัดระบบการจราจร ที่จอดรถอย่างพอเพียงและสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.00 การวิเคราะห์จดั ลําดับ
ความสําคัญความต้ องการจําเป็ น ( PNI Modified ) สูงสุดคือ ด้ านการจัดระบบการจราจร ที่จอดรถอย่างพอเพียงและ

สะดวก เท่ากับ 0.2966
3.กระบวนการให้ บริ การ มีความคาดหวังเฉลี่ย 3.894 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.266 การวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) เฉลี่ย 0.1923 ความคาดหวังในด้ านความสุภาพของเจ้ าหน้ าที่ซ่อม
บํารุง มีความคาดหวังสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจตํ่าสุดในด้ านเจ้ าหน้ าที่มีความตรงต่อ
เวลาในการนัดหมายให้ บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.00 การวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified )
สูงสุดคือ ด้ านเจ้ าหน้ าที่มีความตรงต่อเวลาในการนัดหมายให้ บริ การ เท่ากับ 0.2056
4.ระบบสาธารณูปโภค มีความคาดหวังเฉลี่ย 3.922 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.314 การวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) เฉลี่ย 0.1841 ความคาดหวังในด้ านระบบแสงสว่างภายในห้ องทํางาน
เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน มีความคาดหวังสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจตํ่าสุดใน
ด้ านการจัดการระบบโทรศัพท์ มีประสิทธิ ภาพต่อการติดต่อสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.19 การวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ
ความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) สูงสุดคือ ด้ านการจัดการระบบโทรศัพท์ มีประสิทธิภาพต่อการติดต่อสื่อสารเท่ากับ
0.2257
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรในการได้ รับบริ การอาคารสถานที่
ของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ความคาดหวัง
SD.
𝐱�

รายการ

1. ด้ านการจัดสภาพแวดล้ อม
1.1 พื ้นที่ภายในอาคารมีความเป็ น ระเบียบเรี ยบร้ อย ส่งเสริ มต่อสุขภาพชีวิตการ 4.05
ทํางาน
1.2 ห้ องสุขาสะอาดและถูกสุขลักษณะ
3.99
1.3 การจัดที่นงั่ พักผ่อนรอเรี ยนอย่างพอเพียง
3.85
1.4 มีการจัดเก็บ/การจัดการขยะสะอาดเรี ยบร้ อยสมํ่าเสมอ ถูกต้ องตามสุขลักษณะ 4.01
1.5 ภูมิทศั น์ โดยรอบคณะสวยงามและมีพื ้นที่สีเขียว เอื ้อต่อการสร้ างบรรยากาศที่
4.01
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
เฉลี่ย
3.982
2. การรักษาความปลอดภัย
2.1 มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ และสัญญาณเตือนภัยที่ทวั่ ถึงเพียงพอ และอยู่ในสภาพ 3.92
สมบูรณ์ พร้ อมใช้ งาน
2.2 มี ก ารจั ด ระบบเวร ยามรั ก ษาความปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ที่ มี
3.96
ประสิทธิภาพ
2.3 การให้ บ ริ การของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยมีคุณภาพ และสร้ างความ
3.87
ประทับใจ
2.4 มารยาทและพฤติกรรมในการให้ บริ การของเจ้ า หน้ า ที่รัก ษาความปลอดภัย
3.88
สุขภาพเรี ยบร้ อย
2.5 การจัดระบบการจราจร ที่จอดรถอย่างพอเพียงและสะดวก
3.89
เฉลี่ย
3.904
3. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
3.94
3.1 เจ้ าหน้ าที่มีความเต็มใจ กระตือรื อร้ น เอาใจใส่ในการให้ บริ การ
3.2 เจ้ าหน้ าที่มีความตรงต่อเวลาในการนัดหมายให้ บริ การ
3.87
3.3 ให้ คําแนะนํา และตอบซักถามอย่างชัดเจน
3.85
3.4 การแต่งกายที่เหมาะสมของเจ้ าหน้ าที่ซอ่ มบํารุง
3.86
3.5 ความสุภาพของเจ้ าหน้ าที่ซอ่ มบํารุง
3.95
เฉลี่ย
3.894
4. ด้ านระบบสาธารณูปโภค
3.99
4.1 ระบบแสงสว่างภายในห้ องทํางานเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
4.2 การจัดนํ ้าเพื่อบริ โภคสะอาด ถูกสุขอนามัย และพอเพียง
3.92
4.3 การจัดระบบประชา สัมพันธ์ เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟ ป้ายบอกทาง
3.84
4.4 การจัดการระบบโทรศัพท์ มีประสิทธิภาพต่อการติดต่อสื่อสาร
3.91
4.5 มีมาตรการประหยัดพลังงาน และการรณรงค์ เพื่อการประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม
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ความพึงพอใจ
SD.
𝐱�

PNI

.675

3.56

.708

0.1376

.875
.819
.700

3.39
3.42
3.43

.752
.726
.717

0.1769
0.1257
0.1690

.684

3.55

.796

0.1295

.7506

3.47

.7398

0.1478

.942

3.14

.904

0.2484

.929

3.07

.968

0.2899

.844

3.20

.893

0.2093

.815

3.21

.879

0.2087

.871
.8802

3.00
3.124

.996
.928

0.2966
0.2506

.827

3.28

.814

0.2012

.885
.816
.847
.811
.8372

3.21
3.26
3.27
3.31
3.266

.904
.816
.915
.931
.876

0.2056
0.1809
0.1804
0.1933
0.1923

.846

3.44

.892

0.1598

.903
.935

3.39
3.28

.818
.908

0.1563
0.1707

.945

3.19

1.000

0.2257

3.95

.836

3.27

.971

0.2079

3.922
3.93

.893
.84

3.314
3.29

.9178
.87

0.1841
0.1928
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ บริ การอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน แบ่งประเด็นความคาดหวังและความพึงพอใจ ออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ การจัดสภาพแวดล้ อม การรั กษาความปลอดภัย กระบวนการให้ บริ การ และระบบสาธารณูปโภค โดย
พบว่ากลุ่มผู้ใช้ บริ การอาคารมีความคาดหวังด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อม ระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 ความพึงพอใจระดับตํ่าสุดในด้ านการรั กษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 การวิเคราะห์ จัดลําดับ
ความสําคัญความต้ องการจําเป็ น (PNI Modified ) สูงสุด คือด้ านการรักษาความปลอดภัยเท่ากับ 0.2506
จากผลการวิจยั ความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้ บริ การอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนครั ง้ นี ้ โดยมีข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
ดังนี ้
1. ด้ านการจัดสภาพแสดล้ อม ควรมีการจัดสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการทํางานเพิ่มขึ ้น
2. ด้ านการรักษาความปลอดภัยเชิงรุ ก ควรจัดให้ มีการอบรมการป้องกันอัคคีภยั การติดตังถั
้ งดับเพลิง
เพิ่มเติม ตรวจสภาพความพร้ อมของถังดับเพลิงให้ ใช้ งานได้ ตลอดเวลา และสํารวจระบบสายไฟของอาคารต่างๆ
ที่มีอายุการใช้ งานมากว่า 10 ปี เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดจากระบบของกระแสไฟฟ้า
3. การจัดระบบการจราจร ควรมีการจัดการระบบจราจร ที่จอดรถ อย่างเพียงพอและสะดวกมากขึ ้น
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