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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาในการให้บริ การของงาน
ทะเบียนและวัดผล เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของงานทะเบียนและ
วัดผล จําแนกตามเพศและคณะ โดยทําการศึกษาด้วยวิธีการสํารวจความพึงพอใจในการบริ การ จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน 227 คน ระหว่าง เดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ 2551 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วย t –test
และ ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า เป็ นเพศชาย 71 คน (ร้อยละ 31.28) เพศหญิง 156 คน(ร้อยละ 68.72 คณะที่
สังกัดคณะบริ หารธุ รกิจ 173 คน (ร้อยละ 76.21) คณะบัญชี 45 คน (ร้อยละ 19.82) คณะนิติศาสตร์ 9 คน
(ร้อยละ 3.96) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะ มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การต้อนรับ
ด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส คณะบริ หารธุ รกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ การ
ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส ให้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
คณะบัญชี มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น สร้างความ
ประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ คณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ รวดเร็ ว ถูกต้อง
แม่นยํา ทันเหตุการณ์ ตรงตามเวลา ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจโดยรวม นักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิง มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การงานทะเบียนและวัดผลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 นักศึกษา
ชาย พึงพอใจมากกว่านักศึกษาหญิงเรื่ อง การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส การบริ การมี
ความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์ ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย ส่ วนนักศึกษาหญิงพอใจมากกว่า
นักศึกษาชายในเรื่ องผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา ผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนนักศึกษาแต่ละคณะมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ 0.05 การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
คณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจแตกต่างจากคณะบริ หารธุ รกิจมีนยั สําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ ความต้องการ การให้บริ การ ความพึงพอใจ
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Abstract
This study aimed to study and compare students’ satisfaction of servicing on admission and
evaluation Office that had divided into sex and faculties. A questionnaire was used as the tools in this
research. The samplings for this study were the 227 registry students in second term on academic year 2008
between January and February. Data was analyzed by using SPSS program. The statistics were used namely;
percentage, mean and standard deviation (S.D), t-test and One-Way ANOVA.
The results were found that there were 71 males (31.28 %) and 156 females (68.72%). In
faculty of business administration, there were 173 students (76.21%). In faculty of accounting, there were 45
students (19.82%). In faculty of laws, there were 9 students (3.96%). The students’ satisfaction of admission
and evaluation Office servicing was highly satisfied. The highest mean score were on giving someone a warm
welcome, polite, and be cheerful to everyone. In faculty of business administration, there was highly satisfied
on giving someone a warm welcome, polite, be cheerful, services with good information and understanding,
be good advised. In faculty of accounting, there was highly satisfied on servicing with willingness, happy, be
enthusiast, and make impression to everyone. In faculty of laws, there was highly satisfied on giving an
advice and suggestion, having information, understanding, service on time, and services with accuracy. The
result of comparing students’ satisfaction between male and female was different at 0.05 level of significant.
Male students had more satisfied on giving someone a warm welcome, polite, be cheerful, and services with
accuracy. Female students had more satisfied on services with knowledge, understanding, and advising and
suggestion. For One-way ANOVA test, the result found that there was the different in each faculty in term of
satisfaction at 0.05 level of significant. By comparing between faculty of Law and Business Administration,
there was the different in term of satisfaction at 0.05 level of significant.
Important words:
needs services satisfactions
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งานวิจยั ฉบับนี้ ได้รับทุนสนับสนุน จากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2551
ขอขอบพระคุณ ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผูร้ ับใบอนุญาต ดร. อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดี
อาจารย์สันธยา ดารารัตน์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร อาจารย์นนั ทพร ชูทรัพย์ ผูช้ ่วยอธิ การบดี
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้โอกาส เวลา และสนับสนุนในการทํางานวิจยั ขอขอบพระคุณ รศ. ดร.
ลัดดาวัลย์ เพ็ชรโรจน์ ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา ขอขอบคุณอาจารย์กุลยา อุปพงษ์ อาจารย์
สรณ โภชนจันทร์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทําให้ผลงานวิจยั สําเร็ จได้ดว้ ยดี งานวิจยั ฉบับนี้
อาจมีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ า้ ง ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วยความยินดี

วรรณวิมล จงจรวยสกุล

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญ ของปัญหา
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการสร้างบุคลากรที่จะเป็ นพลังสมองของ
ประเทศ ดังนั้นการสร้างคุณภาพของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในระดับผูน้ าํ สังคม การพัฒนาคนให้เป็ นประชากรที่มีคุณภาพเป็ นสิ่ งจําเป็ น
และส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติในด้านต่าง ๆ นโยบายของภาครัฐ ซึ่ งกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2545) และนโยบายของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ส่งเสริ ม
ให้สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีส่วนให้โอกาสทางการศึกษากว้างขวางยิง่ ขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาความร่ วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและภาคเอกชน เพื่อให้
ระดมสรรพกําลังมาร่ วมกันจัดการอุดมศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันเอกชนแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนเก่ง มีความรู ้ ทักษะ ความชํานาญในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม และสามารถ
อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข เป็ นบุคคลที่มุ่งมัน่ จะเรี ยนรู ้และพัฒนาตัวเองอยูต่ ลอดเวลา เพื่อนําความรู้
ความสามารถเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ วิทยาลัยเริ่ มเปิ ดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา
2549 โดยเปิ ดสอน 2 หลักสู ตร คือหลักสู ตรต่อเนื่อง 2 ปี และหลักสู ตร 4 ปี เปิ ดสอน 1 คณะ คือคณะ
บริ หารธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 สาขาคือ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการและสาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ในปี การศึกษา 2550 ได้มีคณะเพิ่ม 2 คณะ คือ 1. คณะนิติศาสตร์ 2. คณะบัญชี
ส่ วนคณะบริ หารธุ รกิจมีสาขาที่เพิ่ม คือสาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ในการจัดระบบ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายยังต้องจัดการด้านงานบริ การนักศึกษา จากปี 2549 โดยเฉพาะงานทะเบียน
และวัดผล ซึ่ งมีหน้าที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาในเรื่ อง การทําใบรับรองการเป็ นนักศึกษา การขอย้ายสาขาวิชา
ที่เรี ยน การขอย้ายภาคเวลาที่เรี ยน การขอเพิ่ม ถอนรายวิชา ฯลฯ ในปี การศึกษา 2550 มีนกั ศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น ภาระงานบริ การนักศึกษาจึงมีมากขึ้น ดังนั้น ผูว้ จิ ยั สนใจจะทําการวิจยั โดยการสํารวจความพึงพอใจใน
การบริ การของงานทะเบียนและวัดผล เพื่อที่จะได้นาํ ผลการวิจยั ไปพัฒนาการให้บริ การของงานทะเบียน
และวัดผลด้วยความรวดเร็ วกับนักศึกษาให้มากยิง่ ขึ้นต่อไป
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั สนใจจะทําการวิจยั โดยการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อที่จะได้
นําผลการวิจยั ไปพัฒนาการให้บริ การกับนักศึกษา
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาในการให้บริ การงานทะเบียนและวัดผล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของงานทะเบียนและวัดผล
จําแนกตามเพศและคณะ
3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
ผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับงานทะเบียนและวัดผลที่จะทราบความพึงพอใจของ
นักศึกษาเพื่อจะได้นาํ มาปรับปรุ งพัฒนางานและให้การบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง
4. ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2550 วิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี จํานวน นักศึกษาทั้งสิ้ น 1,064 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ คณะของนักศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความพอใจในการให้บริ การ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริ การของงานทะเบียน
และวัดผล เพื่อที่จะได้นาํ ไปปรับปรุ งพัฒนางานและให้การบริ การที่สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง
โดยมีตวั แปรต้นและตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรต้น

ฌฌ

เพศ
คณะ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการให้บริ การ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความต้ องการ หมายถึง การได้รับการตอบสนอง
การให้ บริการ หมายถึง ความร่ วมมือของผูใ้ ห้บริ การต่อนักศึกษา มีการให้ขอ้ มูล คําแนะนํา
ความสะดวก
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อความนิยมชมชอบของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การ
ของงานทะเบียนและวัดผล โดยวัดจากแบบสํารวจความพึงพอใจที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2550
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริ การของงานทะเบียนและ
วัดผล วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการ
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริ การ
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วความต้ องการ
อับราฮัม มาสโลว์ Abrahum Maslow , 1943 นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็ น
ผูพ้ ฒั นาทฤษฎีที่รู้จกั กันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ซึ่ งระบุวา่ บุคคลมีความต้องการเรี ยงลําดับจากระดับพื้นฐาน
ที่สุดไปถึงระดับสู งสุ ด กรอบความคิดที่สาํ คัญของทฤษฎีน้ ี มี 3 ประการ คือ
1. บุคคลเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิ พลหรื อเป็ นเหตุจูงใจต่อ
พฤติกรรม ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับสนองตอบเท่านั้นที่เป็ นเหตุจูงใจ ส่ วนความต้องการที่ได้รับการ
สนองตอบแล้วจะไม่เป็ นเหตุจูงใจต่อไป
2. ความต้องการของบุคคลเป็ นลําดับชั้นเรี ยงตามความสําคัญจากความต้องการพื้นฐาน
ไปจนถึงความต้องที่ซบั ซ้อน
3. เมื่อความต้องการลําดับตํ่าได้รับการสนองตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ ความ
ต้องการลําดับที่สูงขึ้นต่อไป
มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีหา้ กลุ่มจัดแบ่งได้เป็ นห้าระดับตํ่าไปสู ง ดังนี้
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการลําดับตํ่าสุ ดและ
เป็ นพื้นฐานของชีวติ เป็ นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร นํ้า อากาศ ที่อยูอ่ าศัย หาก
พนักงานมีรายได้จากการปฏิบตั ิงานเพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้โดยมีอาหารและที่พกั อาศัย เขาจะ
มีกาํ ลังที่จะทํางานต่อไป และการมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การ
ระบายอากาศที่ดี การบริ การสุ ขภาพ เป็ นการสนองความต้องการในลําดับนี้ได้
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็ นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลักจากที่
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ความต้องการทางร่ ายกายได้การตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่
ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมัน่ คงในงาน ในชีวติ และสุ ขภาพ
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวติ และมัน่ คงในการ
งานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคม
สังสรรค์กบั ผูอ้ ื่น ได้รับการยอมรับเป็ นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อหลายกลุ่ม
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสี ยง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับ
การตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพาของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้างการนับ
ถือตนเอง ชื่นชมในความสําเร็ จของงานที่ทาํ ความรู ้สึกมัน่ ใจในตัวเองและเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้
ได้แก่ ยศ ตําแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ทา้ ทาย ได้รับการยกย่องจากผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็ นต้น
5. ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวติ (Self – actualization Needs) เป็ นความ
ต้องการระดับสู งสุ ด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสําเร็ จในสิ่ งที่ปรารถนาสู งสุ ด
ของตัวเอง ความเจริ ญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุ ดยอด มีความเป็ นอิสระในการ
ตัดสิ นใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การก้าวสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและการงานเป็ นต้น
มาสโลว์ แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็ นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาด
แคลน (deficiency needs) เป็ นความต้องการระดับตํ่า ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการความ
ปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (growth needs) ได้แก่ความต้องการ
ทางสังคม เกียรติยศชื่อเสี ยง และความต้องการเดิม ความสมบูรณ์ให้ชีวติ จัดเป็ นความต้องการระดับสู ง
และอธิ บายว่า ความต้องการระดับตํ่าจะได้รับการสนองตอบจากปั จจัยภายนอกตัวบุคคล ส่ วนความ
ต้องการระดับสู งจะได้รับการสนองตอบจากปั จจัยภายในตัวบุคคลเอง
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้วจะไม่สามารถเป็ น
เงื่อนไขจูงใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจยั ในเวลาต่อมา ไม่สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์ แต่
ทฤษฎีลาํ ดับความต้องการของเขา ก็เป็ นทฤษฏีที่เป็ นพื้นฐานในการอธิ บายองค์ประกอบของแรงจูงใจ ซึ่งมี
การพัฒนาในระยะหลัง ๆ
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2. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการให้ บริการ
ความหมายของการบริการ

การบริ การหมายถึง กิจกรรมหรื อกระบวนการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นการจัด
วางแผนดําเนินการต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาในการตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นตามที่คาดหวัง
และทําให้เกิดความพึงพอใจของบุคคลที่มารับบริ การ
ราชบัณฑิตสถาน (2530
:295) ได้ให้ความหมายของคําว่า “บริ การ” ไว้วา่ ปฏิบตั ิรับใช้ให้
ความสะดวกต่าง ๆ
การบริ การในภาษาอังกฤษคือ
Service หมายถึง การกระทําที่เป็ นไปเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น ในลักษณะของการปฏิบตั ิดว้ ยควาเอาใจใส่ ใกล้ชิด อบอุ่น มีไมตรี จิต ซึ่ง
อาจจะอธิ บายความหมายจากแต่ละตัวอักษร (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, คุณภาพในงานบริ การ: 2538) ได้
ดังนี้
1. S Smile & Sympathyยิม้ แย้มแจ่มใสและเอาใจใส่
2.
E Early Response & Equity เร็ วไวรี บสนองอย่างมีความเสมอภาค
3.
R Responsibility & Respectful สํานึกรับผิดชอบและนับถือให้เกียรติลูกค้า
4.
V Voluntary manner มอบบริ การด้วยใจสมัคร
5.
I Image Enhancing & Integrity เพื่อเสริ มภาพพจน์ขององค์การและเพื่อคุณธรรม
ความสุ จริ ต
6.
C Courtesy เป็ นมิตรเอื้อเฟื้ อเอาใจใส่
7.
E Enthusiasm ว่องไวกระตือรื อร้น
นอกจากนี้
Service ยังมีความหมายอื่น ๆ ด้วยเช่น Satisfaction สร้างความพึงพอใจ
Expectation เป็ นไปตามความคาดหวัง Reliablitity เชื่อมัน่ ได้ Value สิ่ งที่ทาํ นั้นมีประโยชน์
Information ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง Competence บริ การอย่างสามารถเชี่ยวชาญ Electronics ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
2. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการให้ บริการ
ความหมายของระบบบริการ (Service Systems)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2530 : หน่วยที่ 1-7 ) ให้ความหมายของระบบบริ การ
(Service Systems) หมายถึง การจัดวางแบบแผนการดําเนินการต่าง ๆ ในอันที่จะให้บริ การที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลที่มารับบริ การ ในการจัดการระบบบริ การสมัยใหม่ จะเน้นความต้องการของลูกค้า
และความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในกระบวนการจัดการบริ การ ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานบริ การ สภาพแวดล้อม
และสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องชี้วดั ความสําเร็ จหรื อล้มเหลวของการบริ การดังกล่าว
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องค์ ประกอบของงานบริการ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, อ้างถึงใน ปานจิต. 2548
: 6) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ
บริ การไว้ดงั นี้
1. สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทัว่ ไปซึ่ งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริ การ แต่
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูม้ ารับบริ การที่สาํ คัญได้แก่
1.1. การเดินทางที่ง่ายและสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริ การ
1.2. สถานที่ของหน่วยบริ การ ได้แก่ ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมของหน่วยบริ การ
สถานที่รับบริ การ ต้องมีลกั ษณะและสภาพที่เหมาะสม มีความกว้างขวาง สะอาด และปลอดภัย รวมทั้ง
จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกไว้คอยให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การ
2. การประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความมัน่ ใจในการติดต่อ ทําให้รู้เงื่อนไข รู ้
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิคนในการติดต่อขอรับบริ การ
3. กระบวนการบริ การ ความประทับใจที่ดีของผูร้ ับบริ การการขึ้นอยูก่ บั กระบวนการบริ การ
ที่รวดเร็ ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้อง โปร่ งใส และสะดวก
4. พฤติกรรมและวิธีการบริ การของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด
ในการสร้างความพึงพอใจในการบริ การ เพราะผูร้ ับบริ การได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสกับ
ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ การ มีดงั นี้
4.1 บุคลิกภาพและการปรากฏตัวของผูใ้ ห้บริ การได้แก่ รู ปร่ างหน้าตา เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย
4.2 การพูดจาและการตอบคําถามของผูใ้ ห้บริ การ
เทคนิคการสื่อสารของผู้ให้ บริการ
สํานักงาน ก.พ. (2547, อ้างถึงใน บริ การอย่างไรให้ครบเครื่ อง หลักสู ตรการให้บริ การที่เป็ น
เลิศ. 2547 : 23)
1. เทคนิคการพูดจา ควรพูดให้ชดั เจน ได้ใจความที่ถูกต้องครบถ้วน สั้นกระชับ สุ ภาพ และ
พิจารณาว่าผูฟ้ ังเข้าใจหรื อไม่ ถ้าไม่เข้าใจ ให้อธิ บายเพิ่มเติมหรื อเขียนประกอบ โดยควรควบคุมอารมณ์ไม่
โต้ตอบ อย่างลืมคําขอโทษเมื่อตนเองผิด และใช้คาํ ขอบคุณ
2. เทคนิคการฟัง ฟังด้วยท่าทีให้ความสนใจ ไม่พดู แซงขณะผูอ้ ื่นยังพูดไม่จบ ทบทวนสาระ
หรื อข้อความสําคัญ เพื่อให้ผสู ้ ่ งสารแน่ใจว่ารับสารได้ถูกต้องตามที่เขาต้องการ แสดงความคิดเห็นเสริ ม
หรื อโต้ตอบตามสมควร หากเกรงความขัดแย้งให้หาวิธีเปลี่ยนหัวข้อสนทนา
3. เทคนิคการสนทนา พูดด้วยถ้อยคําสุ ภาพ ให้เกียรติผรู ้ ่ วมสนทนา หลีกเลี่ยงการพูด
คลุมเครื อ หรื อคําศัพท์ที่ไม่เป็ นที่เข้าใจของคนทัว่ ไป อยากผูกขาดการพูดไว้คนเดียวหรื อคิดว่าคนถูกเสมอ
อย่าแสดงคนเป็ นผูร้ ู ้ อย่าล่วงเกินหรื อสั่งสอนผูอ้ ื่น
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4. เทคนิคการเขียน เขียนให้ชดั เจนบอกให้ผอู ้ ่านทราบว่าต้องการอะไร และทําไม ใช้คาํ ง่าย
ๆ สั้น ๆ เหมาะสม ไม่ควรเขียนหวัดจนอ่านไม่ออก
5. เทคนิคการใช้โทรศัพท์ กล่าวคํา สวัสดี เมื่อโทรไปหรื อรับสาย ใช้น้ าํ เสี ยงอ่อนโยน แจ้ง
ชื่อหรื อสถานที่ทาํ งาน จดบันทึกกรณี ที่รับฝากข้อความ กล่าวคําขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ ไม่ควร
โทรศัพท์ดว้ ยเรื่ องส่ วนตัวเป็ นเวลานานขณะทํางาน หรื อขณะมีผรู ้ อรับบริ การอยูต่ รงหน้า
หน้ าที่ของผู้ให้ บริการ

สํานักงาน ก.พ. (2547, อ้างถึงใน บริ การอย่างไรให้ครบเครื่ อง หลักสู ตรการให้บริ การที่เป็ น
เลิศ. 2547 : 23)
หน้าที่สาํ คัญคือการให้ 8 ประการ คือ ให้ความสะดวก ให้ความสบายใจ ให้ความจริ งใจ
ให้ความช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้การต้อนรับ ให้ความเข้าใจ และให้ความเป็ นธรรม
คุณภาพการให้ บริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541, อ้างถึงในปานจิต บูรณสมภพ. 2548
: 14) กล่าวว่า
คุณภาพของการให้บริ การ จะมีลกั ษณะ ดังนี้
1. การเข้าถึงลูกค้า
(Access) บริ การที่ให้ลูกค้าต้องอํานวยความสะดวกในด้านเวลา
สถานที่แก่ลูกค้า คือ ไม่ตอ้ งให้ลูกค้าคอยนาน ทําเลที่ต้งั เหมาะสม ซึ่ งแสดงถึงความสามารถของการเข้าถึง
ลูกค้า
2. การติดต่อสัง่ การ
(Communication) มีการอธิ บายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่ลูกค้า
เข้าใจง่าย
3. ความสามารถ
(Competence) บุคลากรที่ให้บริ การต้องมีความชํานาญ และมีความรู้
ความสามารถในงานบริ การ
4. ความมีน้ าํ ใจ
(Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็ นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็ น
กันเอง มีวจิ ารณญาณ
5. ความน่าเชื่อถือ
(Creditability) บริ ษทั และบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมัน่ และ
ความไว้วางใจในการบริ การ โดยเสนอบริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริ การที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสมํ่าเสมอและถูกต้อง
7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริ การและแก้ไขปั ญหา
แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ วตามที่ลูกค้าต้องการ
8. ความปลอดภัย
(Security) บริ การที่ให้จะต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงและปั ญหา
ต่าง ๆ
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9. การสร้างบริ การให้เป็ นที่รู้จกั
(Tangible) บริ การที่ลูกค้าได้รับทําให้เขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพของบริ การดังกล่าวได้
10. การเข้าใจและรู้จกั ลูกค้า
(Understanding/Knowing customer) พนักงานต้องพยายาม
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสนใจ ตอบสนองความต้องการดังกล่าว
3. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดงั นี้
วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร (2526) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นการให้ค่าความรู ้สึกของเราและมี
ความสัมพันธ์กบั โลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว-ดี พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็ นต้น
พิณ ทองพูน (2529) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู ้สึกชอบหรื อยินดีเต็มใจ หรื อมี
เจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทาง
วัตถุ และด้านจิตใจ
หลุย จําปาเทศ (2533) ความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการได้บรรลุเป้ าหมาย
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุ ข สังเกตได้จากสายตา คําพูด และการแสดงออก
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกที่ดีมีความชอบ พอใจ
มีความเต็มใจ มีความสบายใจ ได้รับการยกย่อง ในการจัดการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนมีความพอใจ ใน
การเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน เกิดความ
พึงพอใจและ มีความสนใจและรู้สึกรักที่จะเรี ยน
องค์ ประกอบของความพึงพอใจ

จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, วีรวัฒน์ ปั นนิตามัย และสุ รกุล เจนอบรม (2542, อ้างถึงในปานจิต
บูรณสมภพ. 2548 : 27) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริ การ เป็ นความพึงพอใจใน
การบริ การที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เป็ นผลของการรับรู ้และ
ประเมินคุณภาพของการบริ การในสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจริ ง
จากการบริ การในแต่ละสถานการณ์การบริ การหนึ่ง ซึ่ งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผนั แปรไปตาม
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริ การประกอบด้วย
1. ด้านการรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์บริ การที่
ได้รับมีลกั ษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริ การแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็ นมากน้อยเพียงใด
2. ด้านการรับรู ้คุณภาพของการนําเสนอบริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ วิธีการนําเสนอ
บริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่วา่ จะเป็ นความสะดวก
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ในการเข้าถึงบริ การ พฤติกรรมการแสดงออกของการให้บริ การตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิริยาการ
ตอบสนองการบริ การของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่ อ
ความหมายและการปฏิบตั ิตนในการให้บริ การ สิ่ งเหล่านี้เกี่ยวข้องการการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ด้วยไมตรี จิตของการบริ การที่แท้จริ ง
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งานทะเบียนและวัดผลของวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีโครงสร้าง
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4. งานวิจัยเกีย่ วข้ อง
สํานักงานที่ดิน (2549 : 44) ได้ศึกษาหัวใจสําคัญของการให้บริ การประชาชน โดยใช้
แบบสอบถามเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตามแบบ RBM 05-KPI 5.2 (ฝอ.) ได้
กําหนดประเด็นคําถามสําหรับข้าราชการทุกระดับว่าเห็นด้วยกับหัวข้อเหล่านี้ในระดับใด ซึ่ งผลการสํารวจ
พบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมร้อยละ 72.20 และ 79.40 ตามลําดับ
ซึ่ งบ่งชี้วา่ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของกรมที่ดินส่ วนใหญ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวเองให้
พร้อมเพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลง
บราลี จินตนสนธิ (2538) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริ การของสํานักงานทะเบียน
ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลหัวหิ น พบว่าตัวแปร เพศ อายุ การศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ โดยที่
เพศชายมีความพึงพอใจสู งกว่าเพศหญิง ประชาชนที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการรับบริ การสู งกว่า
ประชาชนที่มีอายุนอ้ ยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าจะมีความพึงพอใจสู งกว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่า แต่ระดับรายๆด้และอาชีพที่แตกต่างไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
ประชาชน
ดรุ ณี คงสุ วรรณ์ (2542) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การของฝ่ าย
หนังสื อสําคัญ สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 ด้าน คือ 1. ด้าน
ความสะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง 2. ด้านความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ 3. ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก 4. ด้านข่าวสาร ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจยั ปรากฏว่า
1. ด้านความสะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง ด้านความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
และด้านอาคาร สถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การ
ของฝ่ ายหนังสื อสําคัญ สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
2. ด้านข่าวสาร ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริ การของฝ่ ายหนังสื อสําคัญ สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อยูใ่ นระดับสู ง
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อสํานักงานธุ รการโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมมติฐานการวิจัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การของงานทะเบียนและวัดผลมีความแตกต่าง
กันด้านเพศ และคณะที่ศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการศึกษาวิจยั มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
วิธีดาํ เนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2550 จํานวน 1,064 คน วิทยาลัยราชพฤกษ์
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 จํานวน 227 คน วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(โดยใช้กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มาติดต่อบริ การ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบุคคลซี่ งประกอบด้วย เพศ คณะของนักศึกษาที่เรี ยน
ส่ วนที่ 2
แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การของงานทะเบียนและวัดผล แบบ
สํารวจความพึงพอใจลักษณะของแบบสํารวจความพึงพอใจมีดงั นี้
1. เป็ นแบบสํารวจมี 10 ข้อ
2. การตอบคําถามมีคาํ ตอบให้เลือกตอบ 5 คําตอบ ค่าระดับคะแนน มีดงั นี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
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2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม การแปลความหมาย การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ
บุญชม ศรี สะอาด (2541 : 161) ดังนี้
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การมากที่สุด
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การมาก
คะแนน
2.50-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การปานกลาง
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การน้อย
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริ การน้อยที่สุด
สําหรับ
S.D. ใช้เกณฑ์ไม่เกิน 1.00
ส่ วนที่ 3
เป็ นคําถามแบบเปิ ด โดยเป็ นข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการปรับปรุ งและพัฒนา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 10 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2551
เป็ นเวลา 1 เดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ส่งคืนกลับมาทั้งหมด
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ แล้วนําไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 ค่าสถิติร้อยละ
1.2 ค่าเฉลี่ย
1.3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4 ทดสอบสมมติฐานด้วย
t-test และ ANOVA
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสํารวจความพึงพอใจในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผล
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนักศึกษาที่มารับการบริ การ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n หมายถึง จํานวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
X
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D. หมายถึง ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาติดต่อการบริ การจากงาน
ทะเบียนและวัดผลทุกคน โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจในการบริ การ โดยใช้สถิติ ค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และ ANOVA นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้อภิปรายตามลําดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อการบริการ
จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริ การงานทะเบียนและวัดผล
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผล
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
เพศ จากการศึกษาความพึงพอใจในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยราช
พฤกษ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.28 และเป็ นเพศหญิง 156 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.72 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 227 คน ได้ขอ้ มูลปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
คณะทีส่ ั งกัด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ จํานวน 173 คน คิด
เป็ นร้อยละ 76.21 คณะบัญชี จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.82 และคณะนิติศาสตร์ จํานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.96
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ จําแนกตามเพศ และคณะ
(n = 227)
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ
ชาย
หญิง

2. คณะที่สังกัด
บริ หารธุ รกิจ
บัญชี
นิติศาสตร์

จํานวน

ร้อยละ
71
156

31.28

68.72

173

76.20

45
9

19.80
4.00

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเพศ คณะ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ จํานวนทั้งสิ้ น 227 คน
โดยคิดเป็ นค่าสถิติร้อยละพบว่าเป็ นเพศหญิง จํานวน 156 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.72 คณะ
บริ หารธุ รกิจ ร้อยละ 76.20 คณะบัญชี ร้อยละ 19.80 และคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 4
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล มีค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังตารางที่ 2 - 5
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การของ
งานทะเบียนและวัดผล ของนักศึกษาทุกคณะทั้งหมด จํานวน 227 คน
ความคิดเห็น

X

S.D.

แปลความ

1. ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส

3.93

0.72

มาก

2. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา

3.92

0.72

มาก

3. มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ

3.68

0.74

มาก

4. ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ

3.68

0.92

มาก

5. มีการสร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ

3.66

0.73

มาก

6. การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ

3.61

0.83

มาก

7. ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น

3.60

0.88

มาก

8. การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์

3.53

0.87

มาก

9. ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย

3.51

0.92

มาก

10. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว

3.45

0.86

ปานกลาง

รวม

3.66

0.82

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผล
ทุกคณะ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.66) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์
ที่รับได้ทุกข้อ เมื่อพิจารณารายละเอียด แต่ละด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดคือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส รองลงมาตามลําดับคือ มีความรู ้ ความเข้าใจ
ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา การแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ สร้างความประทับใจและ
ความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ สร้างความเข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ
บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น มีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์ ตรงตามเวลานัดหมาย
ส่ วนการให้บริ การด้วยความรวดเร็ วอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การของ
งานทะเบียนและวัดผล คณะบริ หารธุ รกิจ จํานวน 173 คน

ความคิดเห็น

X

S.D.

แปลความ

1. ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส

3.90

0.72

มาก

2. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา

3.90

0.72

มาก

3. มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ

3.68

0.74

มาก

4. ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ

3.64

0.96

มาก

5. มีการสร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ

3.63

0.75

มาก

6. การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ

3.58

0.85

มาก

7. ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น

3.52

0.91

มาก

8. การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์

3.51

0.91

มาก

9. ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย

3.48

0.94

ปานกลาง

10. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว

3.41

0.89

ปานกลาง

รวม

3.63

0.84

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผลในคณะ
บริ หารธุ รกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณารายละเอียด แต่ละด้าน
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้
แย้มแจ่มใส ให้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา การแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการ
บริ การให้ทราบ
สร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ มีการสร้างความข้าใจให้แก่
ผูร้ ับบริ การ บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น
มี
ความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์ ส่ วนบริ การตรงตามเวลานัดหมายและให้บริ การด้วยความรวดเร็ วอยู่
ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การของ
งานทะเบียนและวัดผล คณะบัญชี จํานวน 45 คน

X

S.D.

แปลความ

1. ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส

4.00

0.71

มาก

2. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา

3.80

0.79

มาก

3. ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น

3.78

0.79

มาก

4. ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ

3.78

0.70

มาก

5. มีการสร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ

3.71

0.66

มาก

6. การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ

3.67

0.77

มาก

7. มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ

3.60

0.72

มาก

8. ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย

3.58

0.78

มาก

9. การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์

3.56

0.76

มาก

10. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว

3.53

0.76

มาก

รวม

3.70

0.74

มาก

ความคิดเห็น

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผลในคณะ
บัญชี มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.70) เมื่อพิจารณารายละเอียด แต่ละด้านพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส
มีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น สร้างความ
ประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ สร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ บริ การเป็ นไปตาม
กําหนดเวลาที่ประกาศ แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ ตรงตามเวลานัดหมาย ถูกต้อง
แม่นยํา ทันเหตุการณ์ และรวดเร็ ว
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การของ
งานทะเบียนและวัดผล คณะนิติศาสตร์ จํานวน 9 คน

X

S.D.

แปลความ

1. ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส

4.22

0.83

มาก

2. มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ

4.22

0.67

มาก

3. ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น

4.11

0.60

มาก

4. ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ

4.11

0.93

มาก

5. มีการสร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ

4.00

0.71

มาก

6. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา

4.00

0.71

มาก

7. การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ

3.89

0.78

มาก

8. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว

3.88

0.78

มาก

9. การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์

3.78

0.67

มาก

10. ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย

3.78

0.67

มาก

4.00

0.74

มาก

ความคิดเห็น

รวม

จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผลในคณะ
นิติศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.00) เมื่อพิจารณารายละเอียด แต่ละด้านพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้ม
แจ่มใส แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น สร้าง
ความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ มีการสร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ มีความรู ้ ความ
เข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
ทันเหตุการณ์ ตรงตามเวลานัดหมาย

21
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานมีในตารางที่ 6 - 7
ตารางที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริ การงานทะเบียนและวัดผลระหว่าง
ชายกับหญิง

ความคิดเห็น
1. การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส
2. การแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ
3. การสร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
4. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษา
และข้อแนะนํา
5. การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ
6. การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์
7. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
8. ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย
9. ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น
10. ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจ
ที่ดีแก่ผมู้ าติดต่อ
รวม
*

ชาย
X S.D.
4.14 .70
3.77 .70
3.86 .64
3.83 .83

หญิง
X S.D.
3.83 .71
3.64 .75
3.57 .76
3.97 .82

t

P

2.96*
1.27
2.82*
2.29*

.00
.21
.01
. 00

3.68
3.77
3.59
3.70
3.89
3.87

3.58
3.42
3.39
3.42
3.47
3.60

.85
.87
.86
.93
.85
.94

2.83*
2.87 *
1.63
2.16*
3.39 *
2.12 *

.01
.00
.11
.03
.00
.04

3.56 .65

2.73*

.01

.79
.83
.85
.87
.90
.84

3.81 .62

แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 6 พบว่าโดยภาพรวม นักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การงาน
ทะเบียนและวัดผลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และเมื่อพิจารณาความแตกต่างรายข้อ มีดงั นี้ โดย
พบว่านักศึกษาชายพึงพอใจมากกว่านักศึกษาหญิงในเรื่ อง การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้ม
แจ่มใส การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์ ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย ให้บริ การด้วย
ความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ ส่ วน
นักศึกษาหญิงพอใจมากกว่าชายในเรื่ อง ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการให้บริ การ จําแนกตาม คณะ
ความคิดเห็น
1. ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส
2. มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการ
บริ การให้ทราบ
3. มีการสร้างความข้าใจให้แก่
ผูร้ ับบริ การ
4. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ
ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
5. การให้บริ การเป็ นไปตาม
กําหนดเวลาที่ประกาศ
6. การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา
ทันเหตุการณ์
7. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
8. ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย
9. ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี
กระตือรื อร้น
10. ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจ
และความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ
รวม
*

F
บัญชี
นิติศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
X S.D. X S.D. X S.D.
3.90 .72 4.00 .71 4.22 .83 1.08

p
.34

3.67 .74

3.60 .72

4.22 .67

2.73

.07

3.62 .75

3.7

.66

4.00 .71

1.25

.29

3.95 .90

3.80 .79

4.00 .71

.04

.96

3.57 .85

3.66 .77

3.88 .83

.74

.48

3.51 .91

3.75 .76

3.77 .67

.41

.66

3.41 .89
3.47 .97
3.52 .91

3.53 .76
3.57 .78
3.77 .79

3.88 .78 1.56
3.77 1.09 .60
4.11 .60 3.01*

.21
.55
.048

3.63 .96

3.77 .70

4.11 .93

1.45

.24

3.60 .66

3.70 .59

4.00 .63

1.84

.16

แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาในแต่ละมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การงานทะเบียน
และวัดผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ (p – value < 0.05) แต่เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายข้อ
พบว่าด้านการให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื นร้น นักศึกษาในแต่ละคณะมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p – value 0.05) และผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้าน LSD ปรากฏ
ในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ LSD
คณะ/สาขา
คณะบริ หารธุ รกิจ
คณะบัญชี
คณะนิติศาสตร์

X
3.52
3.77
4.11

คณะบริ หารธุ รกิจ
3.52
-

คณะบัญชี
3.77
.25
-

คณะนิติศาสตร์
4.11
.59*
.34
-

* แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 8 จากการเปรี ยบเทียบรายคูพ่ บว่า นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจ
ด้านการให้บริ การงานทะเบียนและวัดผล แตกต่างจากนักศึกษาบริ หารธุ รกิจอย่างมีนยั สําคัญ(p – value
0.05)
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา
จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ให้ขอ้ เสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุ งและพัฒนามี
จํานวน 65 คน จากจํานวนทั้งหมด 227 คน ในเรื่ องการติดต่อทางโทรศัพท์เป็ นไปด้วยความยากมาก การ
กระจายข่าวต่าง ๆ ติดประกาศไม่ทวั่ ถึง การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเสร็ จล่าช้า บุคลาการไม่เพียงพอ
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การของงาน
ทะเบียนและวัดผล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ นนทบุรี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การงานทะเบียนและวัดผลและ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจําแนกตามเพศและคณะ
สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่มีสภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการได้บริ การงานทะเบียนและวัดผล
ต่างกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2550 วิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 227 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การของงานทะเบียนและวัดผล จํานวน 10
ข้อ ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น
การดําเนินการ
การดําเนินการ มีข้ นั ตอนดังนี้
1. งานทะเบียนและวัดผลให้บริ การแก่นกั ศึกษาในเรื่ องการลงทะเบียน การขอใบ
คําร้องต่าง ๆ เช่น การขอใบรับรองการเป็ นนักศึกษา การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา การขอย้ายภาคเวลา
การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชา การขอเทียบรายวิชา การขอยกเว้นวิชา (ในกรณี ที่นกั ศึกษาสมัครเรี ยนเป็ น
ปริ ญญาตรี ใบที่ 2) การขอพักการเรี ยน ฯลฯ
2. นักศึกษาที่มาติดต่องานทะเบียนและวัดผล มีคณะบริ หารธุรกิจ คณะบัญชี และ
คณะนิติศาสตร์ ซึ่ งมีท้ งั เพศชายและเพศหญิง
3. เมื่อมีนกั ศึกษามาขอรับบริ การในเรื่ องต่าง ๆ งานทะเบียนและวัดผลจะแจกแบบ
การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การของงานทะเบียนและวัดผลให้กบั นักศึกษาทุกคน

25
อภิปรายผลการวิจัย
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริ การงานทะเบียนและวัดผล จําแนกตามเพศและคณะ
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เพศชาย จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.28 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
68.72 คณะที่สังกัด คณะบริ หารธุ รกิจ จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.21 คณะบัญชี จํานวน 45 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.82 และคณะนิติศาสตร์ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.96 โดยมีระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจระดับมาก น่าจะเป็ นเพราะนักศึกษามีความเข้าใจระบบและกระบวนการติดต่อ การ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การงานทะเบียนและวัดผลพบว่า เพศชายมีความพึง
พอใจมากว่าเพศหญิง เพราะได้รับการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี มีความสุ ภาพ ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การด้วย
ความ ยินดีเต็มใจ มีความกระตือรื อร้น สร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าติดต่อ มีการแจ้งขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิ ให้บริ การตรงเวลานัดหมาย ด้วยความรวดเร็ ว มีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์ ผลการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่าคณะบริ การธุ รกิจเพราะ ได้รับ
การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี มีความสุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีการแจ้งขั้นตอน ในการปฏิบตั ิ ให้บริ การด้วย
ความยินดีเต็มใจ มีความกระตือรื อร้น สร้างความประทับใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ส่ วนข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการปรับปรุ งและพัฒนามีจาํ นวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.63 ในเรื่ องของการติดต่อทาง
โทรศัพท์เป็ นไปด้วยความยากมาก งานทะเบียนและวัดผลจะนําไปแก้ไขให้การติดต่อได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
การแจ้งข่าวสาร จะมีการเพิ่มบอร์ ดติดประกาศแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็ นสัดส่ วน การทําบัตรประจําตัว
นักศึกษาปรับปรุ งให้เสร็ จเร็ วยิง่ ขึ้น และเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงาน ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้เป็ น
ประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จะนําผลการวิจยั ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ
ในด้านการให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว โดยจะนําไปปรับปรุ ง พัฒนาการให้บริ การด้วยความรวดเร็ วมาก
ยิง่ ขึ้นต่อไป
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

29
วิทยาลัยราชพฤกษ์
แบบประเมินความพึงพอใจในการบริ การ
คําชี้แจง แบบสํารวจความพึงพอใจในการบริ การของงานทะเบียนและวัดผล จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ
1. ข้ อมูลทัว่ ไป 1.1 เพศ ชาย

หญิง

1.2 คณะ

2. ข้ อมูลเกีย่ วกับการให้ บริการ โปรดกาเครื่ องหมาย
ความหมายดังนี้
5 = มากที่สุด 4

= มาก 3

บริ หารธุรกิจ

บัญชี

นิติศาสตร์

ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน โดยมี

= ปานกลาง

2 = น้อย

1 = น้อยที่สุด

รายการประเมิน
รายการ

5

4

3

2

1. ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส
2. มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ
3. มีการสร้างความข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
4. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
5. การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ
6. การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์
7. ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
8. ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย
9. ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น
10. ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ
3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ควรปรับปรุ งและพัฒนาในเรื่ องใดมากที่สุด ..............................................................................
3.2 อื่น ๆ ..................................................................................................................................
งานทะเบียนและวัดผล

1

ผูป้ ระเมิน

11

งานทะเบียนและวัดผลของวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีโครงสร้างดังนี้

งานทะเบียนและวัดผล
รับสมัครและขึน้ ทะเบียน

1.
2.
3.
4.
5.

การรับสมัคร
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
บันทึกประวัติ
ทําบัตรนักศึกษา
ตรวจสอบวุฒิ

งานสารบรรณ

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

รับ – ส่ ง เอกสารคําร้อง
ต่าง ๆ
จัดทําใบรับรอง น.ศ.
เก็บหลักฐานการศึกษา
ติดตามการขาดหลักฐาน
การศึกษา
จัดเก็บรายงานการ
ลงทะเบียน
จัดเก็บรายงานผล
การศึกษา
จัดเก็บผลการเทียบโอน

ลงทะเบียนและผลการเรียน
- คณะบริ หารธุรกิจ
- คณะบัญชี - คณะนิติศาสตร์ - คณะนิเทศศาสตร์
- ป.วิชาชีพครู - บัณฑิตศึกษา
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

สถิตินกั ศึกษา
ลงทะเบียน
รายงานผลการลงทะเบียน
ดําเนินการตามคําร้องต่าง ๆ (เพิ่มถอน พัก
การเรี ยน โอนย้ายรอบคณะ/สาขา ลาออก )
บันทึกผลการเรี ยน
รายงานผลการเรี ยน
สอบแก้ตวั และสอบทดแทน
ตรวจสอบผูส้ าํ เร็จการศึกษา
- พิมพ์รายชื่อ
- พิมพ์ Transcript
- ใบรับรองวุฒิ

การเทียบโอน
และหลักฐานการสํ าเร็จการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งข่าวสารต่าง ๆ
การเทียบโอนรายวิชา
ใบ Transcript
ใบรับรองวุฒิ
ปริ ญญาบัตร

