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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นกัศึกษาในการใหบ้ริการของงาน  

ทะเบียนและวดัผล   เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการของงานทะเบียนและ

วดัผล จาํแนกตามเพศและคณะ โดยทาํการศึกษาดว้ยวธีิการสาํรวจความพึงพอใจในการบริการ  จากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2550  จาํนวน  227  คน ระหวา่ง  เดือนมกราคม – 

กุมภาพนัธ์  2551 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แบบสอบถามความพึงพอใจ  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ใชค้่าสถิติ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย   ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t –test  
และ  ANOVA   
 ผลการวจิยัพบวา่  เป็นเพศชาย  71  คน  (ร้อยละ  31.28) เพศหญิง 156 คน(ร้อยละ  68.72     คณะท่ี

สังกดัคณะบริหารธุรกิจ 173 คน (ร้อยละ  76.21)  คณะบญัชี 45 คน (ร้อยละ 19.82)  คณะนิติศาสตร์  9  คน  

(ร้อยละ 3.96)  ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผลทุกคณะ มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑท่ี์รับไดทุ้กขอ้  มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การตอ้นรับ

ดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส   คณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ การ

ตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส ใหบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ  

คณะบญัชี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   คือ  บริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น   สร้างความ

ประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ คณะนิติศาสตร์   มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   มี

ความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ    บริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 

แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์  ตรงตามเวลา   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวม นกัศึกษาชายและนกัศึกษา

หญิง มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนและวดัผลแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัสาํคญั  .05  นกัศึกษา

ชาย      พึงพอใจมากกวา่นกัศึกษาหญิงเร่ือง  การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส  การบริการมี

ความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์  ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย   ส่วนนกัศึกษาหญิงพอใจมากกวา่

นกัศึกษาชายในเร่ืองผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ   ผลการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนนกัศึกษาแต่ละคณะมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 0.05  การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

คณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจแตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจมีนยัสาํคญั 0.05    

คําสําคัญ      ความตอ้งการ  การใหบ้ริการ  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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บทที ่ 1 

บทนํา 
   

 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญ ของปัญหา  

 

  การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการสร้างบุคลากรท่ีจะเป็นพลงัสมองของ

ประเทศ  ดงันั้นการสร้างคุณภาพของระบบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  คือปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อ

คุณภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัผูน้าํสังคม  การพฒันาคนใหเ้ป็นประชากรท่ีมีคุณภาพเป็นส่ิงจาํเป็น

และส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติในดา้นต่าง ๆ นโยบายของภาครัฐ  ซ่ึงกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (2545)  และนโยบายของสาํนกัคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีส่งเสริม

ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนมีส่วนใหโ้อกาสทางการศึกษากวา้งขวางยิง่ข้ึนรวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การ

พฒันาความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและภาคเอกชน เพื่อให้

ระดมสรรพกาํลงัมาร่วมกนัจดัการอุดมศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        วทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัเอกชนแห่งการเรียนรู้ยคุใหม่   มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา

ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง มีความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญในแต่ละสาขาวชิา  สร้างคนดี มีคุณธรรม  และสามารถ

อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข    เป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่จะเรียนรู้และพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา  เพื่อนาํความรู้

ความสามารถเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติ  วทิยาลยัเร่ิมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  

2549   โดยเปิดสอน 2  หลกัสูตร  คือหลกัสูตรต่อเน่ือง  2  ปี และหลกัสูตร  4  ปี  เปิดสอน 1 คณะ คือคณะ

บริหารธุรกิจ แบ่งออกเป็น 4 สาขาคือ  สาขาการบญัชี  สาขาการตลาด  สาขาการจดัการและสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ในปีการศึกษา  2550  ไดมี้คณะเพิ่ม  2  คณะ คือ 1.  คณะนิติศาสตร์  2. คณะบญัชี   

ส่วนคณะบริหารธุรกิจมีสาขาท่ีเพิ่ม  คือสาขา การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว   ในการจดัระบบ

การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายยงัตอ้งจดัการดา้นงานบริการนกัศึกษา   จากปี  2549  โดยเฉพาะงานทะเบียน

และวดัผล ซ่ึงมีหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่นกัศึกษาในเร่ือง การทาํใบรับรองการเป็นนกัศึกษา  การขอยา้ยสาขาวชิา

ท่ีเรียน การขอยา้ยภาคเวลาท่ีเรียน การขอเพิ่ม ถอนรายวชิา  ฯลฯ   ในปีการศึกษา 2550  มีนกัศึกษาเพิ่มมาก

ข้ึน  ภาระงานบริการนกัศึกษาจึงมีมากข้ึน  ดงันั้น ผูว้จิยัสนใจจะทาํการวจิยัโดยการสาํรวจความพึงพอใจใน

การบริการของงานทะเบียนและวดัผล  เพื่อท่ีจะไดน้าํผลการวจิยัไปพฒันาการใหบ้ริการของงานทะเบียน

และวดัผลดว้ยความรวดเร็วกบันกัศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึนต่อไป     

              ดงันั้น  ผูว้จิยัสนใจจะทาํการวจิยัโดยการสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษา  เพื่อท่ีจะได้

นาํผลการวจิยัไปพฒันาการใหบ้ริการกบันกัศึกษา 
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2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นกัศึกษาในการใหบ้ริการงานทะเบียนและวดัผล  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการของงานทะเบียนและวดัผล  

จาํแนกตามเพศและคณะ 

 

 

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

 

   ผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับงานทะเบียนและวดัผลท่ีจะทราบความพึงพอใจของ

นกัศึกษาเพื่อจะไดน้าํมาปรับปรุงพฒันางานและใหก้ารบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว และถูกตอ้ง  

 

4.  ขอบเขตการวจัิย     

 

1.   ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ภาคเรียนท่ี  2  

ปีการศึกษา  2550    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ นนทบุรี จาํนวน นกัศึกษาทั้งส้ิน  1,064  คน 

             2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตวัแปรตน้    คือ  คณะของนกัศึกษา 

                     2.2  ตวัแปรตาม   คือ  ความพอใจในการใหบ้ริการ 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียน 

และวดัผล  เพื่อท่ีจะไดน้าํไปปรับปรุงพฒันางานและใหก้ารบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง 

โดยมีตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 

 

           ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

   

 

ฌฌ 

 

 

เพศ 

คณะ 

  

 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

  ความต้องการ  หมายถึง การไดรั้บการตอบสนอง 

  การให้บริการ  หมายถึง ความร่วมมือของผูใ้หบ้ริการต่อนกัศึกษา  มีการใหข้อ้มูล คาํแนะนาํ  

ความสะดวก 

  ความพงึพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกหรือความนิยมชมชอบของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการ

ของงานทะเบียนและวดัผล โดยวดัจากแบบสาํรวจความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 

           นักศึกษา  หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  วทิยาลยัราชพฤกษ ์ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  

2550 
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บทที ่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  การวจิยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัการบริการของงานทะเบียนและ

วดัผล  วทิยาลยัราชพฤกษ ์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

  

 1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการ  

 2.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  

 3.   แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  

 4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วความต้องการ 

 

อบัราฮมั มาสโลว ์ Abrahum Maslow , 1943  นกัจิตวทิยาแห่งมหาวทิยาลยัแบรนดีส์ เป็น 

ผูพ้ฒันาทฤษฎีท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึง  ซ่ึงระบุวา่บุคคลมีความตอ้งการเรียงลาํดบัจากระดบัพื้นฐาน

ท่ีสุดไปถึงระดบัสูงสุด  กรอบความคิดท่ีสาํคญัของทฤษฎีน้ีมี 3 ประการ คือ 

  1.  บุคคลเป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีความตอ้งการ ความตอ้งการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อ

พฤติกรรม  ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บสนองตอบเท่านั้นท่ีเป็นเหตุจูงใจ  ส่วนความตอ้งการท่ีไดรั้บการ

สนองตอบแลว้จะไม่เป็นเหตุจูงใจต่อไป 

  2.  ความตอ้งการของบุคคลเป็นลาํดบัชั้นเรียงตามความสาํคญัจากความตอ้งการพื้นฐาน   

ไปจนถึงความตอ้งท่ีซบัซอ้น 

  3.  เม่ือความตอ้งการลาํดบัตํ่าไดรั้บการสนองตอบอยา่งดีแลว้  บุคคลจะกา้วไปสู่ความ

ตอ้งการลาํดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

  

มาสโลว ์ เห็นวา่ความตอ้งการของบุคคลมีหา้กลุ่มจดัแบ่งไดเ้ป็นหา้ระดบัตํ่าไปสูง  ดงัน้ี 

                           1.  ความตอ้งการทางร่างกาย  (Physiological Needs)  เป็นความตอ้งการลาํดบัตํ่าสุดและ

เป็นพื้นฐานของชีวติ เป็นแรงผลกัดนัทางชีวภาพ  เช่น ความตอ้งการอาหาร นํ้า อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั หาก

พนกังานมีรายไดจ้ากการปฏิบติังานเพียงพอ ก็จะสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดโ้ดยมีอาหารและท่ีพกัอาศยั เขาจะ

มีกาํลงัท่ีจะทาํงานต่อไป และการมีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีเหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสวา่ง การ

ระบายอากาศท่ีดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนองความตอ้งการในลาํดบัน้ีได้ 

2.  ความตอ้งการความปลอดภยั  (Safety Needs)  เป็นความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนหลกัจากท่ี 



 5 

ความตอ้งการทางร่ายกายไดก้ารตอบสนองอยา่งไม่ขาดแคลนแลว้ หมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ี

ปลอดจากอนัตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมัน่คงในงาน ในชีวติและสุขภาพ  

              3.  ความตอ้งการทางสังคม  (Social Needs)  เม่ือมีความปลอดภยัในชีวติและมัน่คงในการ

งานแลว้  คนเราจะตอ้งการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิ้ดผกูพนั ตอ้งการเพื่อน  การมีโอกาสเขา้สมาคม

สังสรรคก์บัผูอ่ื้น   ไดรั้บการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือหลายกลุ่ม 

              4.  ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง  (Esteem  Needs)    เม่ือความตอ้งการทางสังคมไดรั้บ

การตอบสนองแลว้  คนเราจะตอ้งการสร้างสถานภาพาของตวัเองใหสู้งเด่น มีความภูมิใจและสร้างการนบั

ถือตนเอง ช่ืนชมในความสาํเร็จของงานท่ีทาํ  ความรู้สึกมัน่ใจในตวัเองและเกียรติยศ ความตอ้งการเหล่าน้ี

ไดแ้ก่ ยศ ตาํแหน่ง ระดบัเงินเดือนท่ีสูง งานท่ีทา้ทาย ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ในงาน โอกาสแห่งความกา้วหนา้ในงานอาชีพ เป็นตน้ 

               5.  ความตอ้งการเติมความสมบูรณ์ใหชี้วติ   (Self – actualization Needs)  เป็นความ

ตอ้งการระดบัสูงสุด คือตอ้งการจะเติมเตม็ศกัยภาพของตนเอง ตอ้งการความสาํเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุด

ของตวัเอง ความเจริญกา้วหนา้ การพฒันาทกัษะความสามารถใหถึ้งขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการ

ตดัสินใจและการคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ การกา้วสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงานเป็นตน้  

               มาสโลว ์แบ่งความตอ้งการเหล่าน้ีออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความตอ้งการท่ีเกิดจากความขาด

แคลน (deficiency needs)  เป็นความตอ้งการระดบัตํ่า ไดแ้ก่ความตอ้งการทางกายและความตอ้งการความ

ปลอดภยั  อีกกลุ่มหน่ึงเป็นความตอ้งการกา้วหนา้และพฒันาตนเอง (growth needs)   ไดแ้ก่ความตอ้งการ

ทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความตอ้งการเดิม ความสมบูรณ์ใหชี้วติ จดัเป็นความตอ้งการระดบัสูง  

และอธิบายวา่  ความตอ้งการระดบัตํ่าจะไดรั้บการสนองตอบจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล  ส่วนความ

ตอ้งการระดบัสูงจะไดรั้บการสนองตอบจากปัจจยัภายในตวับุคคลเอง  

                 ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ความตอ้งการท่ีรับการตอบสนองอยา่งดีแลว้จะไม่สามารถเป็น

เง่ือนไขจูงใจบุคคลไดอี้กต่อไป     แมผ้ลวจิยัในเวลาต่อมา    ไม่สนบัสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว ์ แต่

ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของเขา ก็เป็นทฤษฏีท่ีเป็นพื้นฐานในการอธิบายองคป์ระกอบของแรงจูงใจ  ซ่ึงมี

การพฒันาในระยะหลงั ๆ  
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2.  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการให้บริการ 

ความหมายของการบริการ 

  การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นการจดั

วางแผนดาํเนินการต่าง ๆ ของสถาบนัการศึกษาในการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนตามท่ีคาดหวงั

และทาํใหเ้กิดความพึงพอใจของบุคคลท่ีมารับบริการ 

  ราชบณัฑิตสถาน  (2530 :295)  ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “บริการ” ไวว้า่ ปฏิบติัรับใชใ้ห้

ความสะดวกต่าง ๆ  

  การบริการในภาษาองักฤษคือ  Service  หมายถึง  การกระทาํท่ีเป็นไปเพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  ในลกัษณะของการปฏิบติัดว้ยควาเอาใจใส่  ใกลชิ้ด อบอุ่น มีไมตรีจิต ซ่ึง

อาจจะอธิบายความหมายจากแต่ละตวัอกัษร (วรีะพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, คุณภาพในงานบริการ :  2538)  ได้

ดงัน้ี 

  1.  S  Smile &  Sympathyยิม้แยม้แจ่มใสและเอาใจใส่ 

  2.  E  Early  Response & Equity  เร็วไวรีบสนองอยา่งมีความเสมอภาค 

  3.  R  Responsibility & Respectful  สาํนึกรับผดิชอบและนบัถือใหเ้กียรติลูกคา้ 

  4.  V  Voluntary manner มอบบริการดว้ยใจสมคัร 

  5.  I Image Enhancing & Integrity  เพื่อเสริมภาพพจน์ขององคก์ารและเพื่อคุณธรรม  

ความสุจริต 

  6.  C Courtesy   เป็นมิตรเอ้ือเฟ้ือเอาใจใส่ 

  7.  E Enthusiasm   วอ่งไวกระตือรือร้น 

  นอกจากน้ี    Service  ยงัมีความหมายอ่ืน ๆ  ดว้ยเช่น  Satisfaction  สร้างความพึงพอใจ  

Expectation  เป็นไปตามความคาดหวงั    Reliablitity  เช่ือมัน่ได ้ Value  ส่ิงท่ีทาํนั้นมีประโยชน์  

Information  ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง  Competence  บริการอยา่งสามารถเช่ียวชาญ  Electronics  ใชร้ะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ช่วยใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

  

2. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการให้บริการ 

   ความหมายของระบบบริการ  (Service Systems)   

  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2530 : หน่วยท่ี 1-7 ) ใหค้วามหมายของระบบบริการ  

(Service Systems)  หมายถึง การจดัวางแบบแผนการดาํเนินการต่าง ๆ ในอนัท่ีจะใหบ้ริการท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของบุคคลท่ีมารับบริการ ในการจดัการระบบบริการสมยัใหม่ จะเนน้ความตอ้งการของลูกคา้

และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในกระบวนการจดัการบริการ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานบริการ สภาพแวดลอ้ม

และส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสาํเร็จหรือลม้เหลวของการบริการดงักล่าว  



 7 

องค์ประกอบของงานบริการ 

  ปรัชญา  เวสารัชช์  (2540, อา้งถึงใน ปานจิต. 2548 : 6)  กล่าววา่ องคป์ระกอบของการ

บริการไวด้งัน้ี 

  1. สภาพแวดลอ้ม หมายถึง สภาพทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริการ แต่

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูม้ารับบริการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  1.1. การเดินทางท่ีง่ายและสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ 

  1.2.  สถานท่ีของหน่วยบริการ ไดแ้ก่ ตวัอาคาร สภาพแวดลอ้มของหน่วยบริการ  

 สถานท่ีรับบริการ ตอ้งมีลกัษณะและสภาพท่ีเหมาะสม มีความกวา้งขวาง สะอาด  และปลอดภยั   รวมทั้ง

จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกไวค้อยใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการ 

  2.  การประชาสัมพนัธ์ จะช่วยใหผู้รั้บบริการเกิดความมัน่ใจในการติดต่อ ทาํใหรู้้เง่ือนไข รู้

ขั้นตอนและวธีิปฏิบติัคนในการติดต่อขอรับบริการ 

  3.  กระบวนการบริการ ความประทบัใจท่ีดีของผูรั้บบริการการข้ึนอยูก่บักระบวนการบริการ

ท่ีรวดเร็ว ชดัเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง  โปร่งใส และสะดวก 

   4.  พฤติกรรมและวธีิการบริการของผูใ้หบ้ริการ  เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด

ในการสร้างความพึงพอใจในการบริการ  เพราะผูรั้บบริการไดรั้บประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผสักบั

ผูใ้หบ้ริการ  ซ่ึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการ มีดงัน้ี 

  4.1  บุคลิกภาพและการปรากฏตวัของผูใ้หบ้ริการไดแ้ก่  รูปร่างหนา้ตา เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย              

  4.2  การพดูจาและการตอบคาํถามของผูใ้หบ้ริการ 

 

เทคนิคการส่ือสารของผู้ให้บริการ 

  สาํนกังาน ก.พ. (2547,  อา้งถึงใน บริการอยา่งไรใหค้รบเคร่ือง หลกัสูตรการใหบ้ริการท่ีเป็น

เลิศ. 2547 : 23) 

  1.  เทคนิคการพดูจา ควรพดูใหช้ดัเจน ไดใ้จความท่ีถูกตอ้งครบถว้น สั้นกระชบั สุภาพ และ

พิจารณาวา่ผูฟั้งเขา้ใจหรือไม่ ถา้ไม่เขา้ใจ ใหอ้ธิบายเพิ่มเติมหรือเขียนประกอบ โดยควรควบคุมอารมณ์ไม่

โตต้อบ อยา่งลืมคาํขอโทษเม่ือตนเองผดิ และใชค้าํขอบคุณ 

  2.  เทคนิคการฟัง  ฟังดว้ยท่าทีใหค้วามสนใจ ไม่พดูแซงขณะผูอ่ื้นยงัพดูไม่จบ ทบทวนสาระ

หรือขอ้ความสาํคญั เพื่อใหผู้ส่้งสารแน่ใจวา่รับสารไดถู้กตอ้งตามท่ีเขาตอ้งการ แสดงความคิดเห็นเสริม

หรือโตต้อบตามสมควร หากเกรงความขดัแยง้ใหห้าวธีิเปล่ียนหวัขอ้สนทนา 

  3.  เทคนิคการสนทนา  พดูดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ ใหเ้กียรติผูร่้วมสนทนา หลีกเล่ียงการพดู

คลุมเครือ หรือคาํศพัทท่ี์ไม่เป็นท่ีเขา้ใจของคนทัว่ไป อยากผกูขาดการพดูไวค้นเดียวหรือคิดวา่คนถูกเสมอ 

อยา่แสดงคนเป็นผูรู้้ อยา่ล่วงเกินหรือสั่งสอนผูอ่ื้น   



 8 

  4.  เทคนิคการเขียน  เขียนใหช้ดัเจนบอกใหผู้อ้่านทราบวา่ตอ้งการอะไร และทาํไม ใชค้าํง่าย 

ๆ สั้น ๆ เหมาะสม ไม่ควรเขียนหวดัจนอ่านไม่ออก 

  5.  เทคนิคการใชโ้ทรศพัท ์กล่าวคาํ สวสัดี เม่ือโทรไปหรือรับสาย ใชน้ํ้าเสียงอ่อนโยน แจง้

ช่ือหรือสถานท่ีทาํงาน จดบนัทึกกรณีท่ีรับฝากขอ้ความ กล่าวคาํขอบคุณเม่ือไดรั้บความช่วยเหลือ ไม่ควร

โทรศพัทด์ว้ยเร่ืองส่วนตวัเป็นเวลานานขณะทาํงาน หรือขณะมีผูร้อรับบริการอยูต่รงหนา้ 

 

หน้าที่ของผู้ให้บริการ 

  สาํนกังาน ก.พ. (2547,  อา้งถึงใน บริการอยา่งไรใหค้รบเคร่ือง หลกัสูตรการใหบ้ริการท่ีเป็น

เลิศ. 2547 : 23) 

     หนา้ท่ีสาํคญัคือการให ้8  ประการ คือ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามสบายใจ  ใหค้วามจริงใจ  

ใหค้วามช่วยเหลือ ใหเ้กียรติ  ใหก้ารตอ้นรับ  ใหค้วามเขา้ใจ และใหค้วามเป็นธรรม 

 

คุณภาพการให้บริการ 

  ศิริวรรณ   เสรีรัตน์และคณะ (2541, อา้งถึงในปานจิต  บูรณสมภพ.   2548  :  14)  กล่าววา่

คุณภาพของการใหบ้ริการ จะมีลกัษณะ ดงัน้ี 

  1. การเขา้ถึงลูกคา้ (Access)  บริการท่ีใหลู้กคา้ตอ้งอาํนวยความสะดวกในดา้นเวลา 

สถานท่ีแก่ลูกคา้ คือ ไม่ตอ้งใหลู้กคา้คอยนาน ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของการเขา้ถึง

ลูกคา้ 

  2.  การติดต่อสั่งการ (Communication)  มีการอธิบายอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีลูกคา้

เขา้ใจง่าย 

  3.  ความสามารถ  (Competence)  บุคลากรท่ีใหบ้ริการตอ้งมีความชาํนาญ และมีความรู้

ความสามารถในงานบริการ 

  4.  ความมีนํ้าใจ  (Courtesy)  บุคลากรตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีความเป็น

กนัเอง มีวจิารณญาณ 

  5.  ความน่าเช่ือถือ  (Creditability)  บริษทัและบุคลากรตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และ

ความไวว้างใจในการบริการ โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 

              6.  ความไวว้างใจ  (Reliability)  บริการท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ตอ้งมีความสมํ่าเสมอและถูกตอ้ง 

       7.  การตอบสนองลูกคา้  (Responsiveness)  พนกังานจะตอ้งใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหา 

แก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

               8.  ความปลอดภยั  (Security)  บริการท่ีใหจ้ะตอ้งปราศจากอนัตราย ความเส่ียงและปัญหา

ต่าง ๆ 
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  9.  การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  (Tangible)  บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บทาํใหเ้ขาสามารถ

คาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดงักล่าวได ้

  10. การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้  (Understanding/Knowing customer)   พนกังานตอ้งพยายาม

เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้และใหค้วามสนใจ ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  

 

3.  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

     ความหมายของความพึงพอใจ  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวด้งัน้ี  

  วมิลสิทธ์ิ  หรยางกรู (2526)  กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นการใหค้่าความรู้สึกของเราและมี

ความสัมพนัธ์กบัโลกทศัน์ท่ีเก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม  ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ

สภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกเลว-ดี พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นตน้  

  พิณ  ทองพนู (2529)  กล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบหรือยนิดีเตม็ใจ หรือมี

เจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งทาง

วตัถุ และดา้นจิตใจ 

  หลุย  จาํปาเทศ  (2533)  ความพึงพอใจ หมายถึงความตอ้งการไดบ้รรลุเป้าหมาย 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจ้ากสายตา คาํพดู และการแสดงออก 

  จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดีมีความชอบ พอใจ        

มีความเตม็ใจ มีความสบายใจ ไดรั้บการยกยอ่ง ในการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีความพอใจ         ใน

การเรียน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อใหผู้เ้รียน      เกิดความ

พึงพอใจและ มีความสนใจและรู้สึกรักท่ีจะเรียน 

 

องค์ประกอบของความพงึพอใจ 

  จิตตินนัท ์ เดชะคุปต,์ วรีวฒัน์  ปันนิตามยั และสุรกุล   เจนอบรม (2542, อา้งถึงในปานจิต  

บูรณสมภพ.   2548  :  27)  ไดก้ล่าววา่องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจใน

การบริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ  เป็นผลของการรับรู้และ

ประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัวา่ควรจะไดรั้บและส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริง

จากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหน่ึง ซ่ึงระดบัของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผนัแปรไปตาม

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัได ้ ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบริการประกอบดว้ย  

  1.  ดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ  ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่ผลิตภณัฑบ์ริการท่ี

ไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากนอ้ยเพียงใด 

  2.  ดา้นการรับรู้คุณภาพของการนาํเสนอบริการ  ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่วธีิการนาํเสนอ

บริการในกระบวนการบริการของผูใ้หบ้ริการมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด ไม่วา่จะเป็นความสะดวก
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ในการเขา้ถึงบริการ  พฤติกรรมการแสดงออกของการใหบ้ริการตามบทบาทหนา้ท่ีและปฏิกิริยาการ

ตอบสนองการบริการของผูใ้หบ้ริการต่อผูรั้บบริการในดา้นความรับผดิชอบต่องาน การใชภ้าษาส่ือ

ความหมายและการปฏิบติัตนในการใหบ้ริการ  ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งการการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้

ดว้ยไมตรีจิตของการบริการท่ีแทจ้ริง  
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งานทะเบียนและวดัผลของวทิยาลยัราชพฤกษ ์  มีโครงสร้าง 
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4.   งานวจัิยเกีย่วข้อง 

 

              สาํนกังานท่ีดิน (2549 : 44)  ไดศึ้กษาหวัใจสาํคญัของการใหบ้ริการประชาชน  โดยใช้

แบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตามแบบ RBM 05-KPI 5.2  (ฝอ.) ได้

กาํหนดประเด็นคาํถามสาํหรับขา้ราชการทุกระดบัวา่เห็นดว้ยกบัหวัขอ้เหล่าน้ีในระดบัใด ซ่ึงผลการสาํรวจ

พบวา่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมร้อยละ 72.20 และ 79.40 ตามลาํดบั  

ซ่ึงบ่งช้ีวา่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของกรมท่ีดินส่วนใหญ่ยอมรับการเปล่ียนแปลง และสามารถปรับตวัเองให้

พร้อมเพื่อรอบรับการเปล่ียนแปลง 

  บราลี  จินตนสนธิ (2538)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการบริการของสาํนกังานทะเบียน 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลหวัหิน พบวา่ตวัแปร เพศ อาย ุการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ  โดยท่ี

เพศชายมีความพึงพอใจสูงกวา่เพศหญิง  ประชาชนท่ีมีอายมุากจะมีความพึงพอใจในการรับบริการสูงกวา่

ประชาชนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่จะมีความพึงพอใจสูงกวา่ประชาชนท่ีมี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่  แต่ระดบัรายๆดแ้ละอาชีพท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ

ประชาชน 

  ดรุณี  คงสุวรรณ์ (2542)  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการของฝ่าย

หนงัสือสาํคญั สาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 4 ดา้น คือ 1. ดา้น

ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง  2.  ดา้นความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  3. ดา้นอาคาร 

สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก  4.  ดา้นข่าวสาร ขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์  ผลการวจิยัปรากฏวา่ 

  1. ดา้นความสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง ดา้นความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

และดา้นอาคาร  สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการ

ของฝ่ายหนงัสือสาํคญั สาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

  2. ดา้นข่าวสาร ขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์  ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของฝ่ายหนงัสือสาํคญั สาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

อยูใ่นระดบัสูง 

  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2549)  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อสาํนกังานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

สมมติฐานการวจิัย 

  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการของงานทะเบียนและวดัผลมีความแตกต่าง

กนัดา้นเพศ และคณะท่ีศึกษา 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

  การดาํเนินการศึกษาวจิยั  มีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

    วธีิดาํเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

    การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

  1.   ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  

2550  จาํนวน  1,064  คน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

  2.  กลุ่มตวัอยา่ง 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  2  ปี

การศึกษา  2550 จาํนวน  227  คน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์ โดยวธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย   

(โดยใชก้ระบวนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาติดต่อบริการ  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  3  ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่ 1   

  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับุคคลซ่ีงประกอบดว้ย   เพศ   คณะของนกัศึกษาท่ีเรียน    

ส่วนที ่ 2 

  แบบสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของงานทะเบียนและวดัผล แบบ

สาํรวจความพึงพอใจลกัษณะของแบบสาํรวจความพึงพอใจมีดงัน้ี 

1. เป็นแบบสาํรวจมี 10 ขอ้ 

2. การตอบคาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบ 5 คาํตอบ ค่าระดบัคะแนน   มีดงัน้ี 

   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

   3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
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   2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม การแปลความหมาย การวเิคราะห์ใชเ้กณฑข์อง 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2541 : 161)  ดงัน้ี 

  คะแนน   4.51-5.00   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการมากท่ีสุด 

  คะแนน   3.51-4.50   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการมาก 

  คะแนน   2.50-3.50   หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการปานกลาง 

  คะแนน   1.51-2.50   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการนอ้ย 

  คะแนน   1.00-1.50   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการนอ้ยท่ีสุด  

  สาํหรับ  S.D.  ใชเ้กณฑไ์ม่เกิน  1.00 

 ส่วนที ่  3 

  เป็นคาํถามแบบเปิด  โดยเป็นขอ้เสนอแนะ  ความคิดเห็น ในการปรับปรุงและพฒันา  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การวจิยัคร้ังน้ี   ผูว้จิยัเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม  -  10  กุมภาพนัธ์  2551 

เป็นเวลา  1  เดือน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

  เม่ือรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดส่้งคืนกลบัมาทั้งหมด   

ผูว้จิยันาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์  แลว้นาํไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.1 ค่าสถิติร้อยละ 

1.2 ค่าเฉล่ีย    

 1.3.   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

   1.4   ทดสอบสมมติฐานดว้ย   t-test  และ  ANOVA  
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บทที ่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

  การวจิยัคร้ังน้ี   เป็นการสาํรวจความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล  

ผูว้จิยัขอนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจนกัศึกษาท่ีมารับการบริการ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ี

ลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา   2550   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ จงัหวดันนทบุรี  โดยมีสัญลกัษณ์ท่ีใช้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  สัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  n หมายถึง  จาํนวนนกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง  

  X หมายถึง  ค่าเฉล่ียของคะแนน  

  S.D. หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมาติดต่อการบริการจากงาน

ทะเบียนและวดัผลทุกคน   โดยใชแ้บบสาํรวจความพึงพอใจในการบริการ  โดยใชส้ถิติ  ค่าสถิติร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ทดสอบสมมติฐานดว้ย   t-test  และ  ANOVA  นาํเสนอผลการ 

วเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใชอ้ภิปรายตามลาํดบั ดงัน้ี  

 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการบริการ 

จากการสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการงานทะเบียนและวดัผล 

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 

  ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล  

  ตอนท่ี  3  การทดสอบสมมติฐาน  

  ตอนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะ  
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 ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า  

          เพศ  จากการศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล  วทิยาลยัราช

พฤกษ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.28  และเป็นเพศหญิง 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ  68.72  นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  227  คน  ไดข้อ้มูลปรากฏผลดงัตารางต่อไปน้ี 

               คณะทีสั่งกดั  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จาํนวน 173 คน  คิด

เป็นร้อยละ  76.21  คณะบญัชี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82 และคณะนิติศาสตร์ จาํนวน  9  คน  คิด

เป็นร้อยละ 3.96    

ตารางที ่ 1   จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษา วทิยาลยัราชพฤกษ ์ จาํแนกตามเพศ และคณะ   

                                                                                                                                                                                                                                                              (n = 227)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

             ชาย 

             หญิง 

     

2. คณะท่ีสังกดั 

              บริหารธุรกิจ 

              บญัชี 

              นิติศาสตร์ 

           

 

71              

156               

 

 

173 

45                      

9                 

 

   31.28 

68.72  

 

 

76.20 

  19.80  

4.00 

 

       จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ  คณะ  ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ จาํนวนทั้งส้ิน 227  คน  

โดยคิดเป็นค่าสถิติร้อยละพบวา่เป็นเพศหญิง จาํนวน  156  คน            คิดเป็นร้อยละ  68.72    คณะ

บริหารธุรกิจ ร้อยละ 76.20  คณะบญัชี ร้อยละ 19.80  และคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 4                                                                                                                                         
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ตอนที ่2    ความพงึพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล   มีค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดงัตารางท่ี 2 - 5 

ตารางที ่ 2    ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของ

งานทะเบียนและวดัผล ของนกัศึกษาทุกคณะทั้งหมด   จาํนวน   227  คน 
 

ความคิดเห็น 
X 

S.D. แปลความ 

1.   ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 3.93 0.72 มาก 

2.   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 3.92 0.72 มาก 

3.   มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ 3.68 0.74 มาก 

4.   ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ 3.68 0.92 มาก 

5.   มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 3.66 0.73 มาก 

6.   การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ 3.61 0.83 มาก 

7.   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น 3.60 0.88 มาก 

8.   การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ 3.53 0.87 มาก 

9.    ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย           3.51 0.92 มาก 

10.  ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 3.45 0.86 ปานกลาง 

                                             รวม 3.66 0.82 มาก 

 

จากตารางท่ี  2   พบวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล  

ทุกคณะ    มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X =  3.66)    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑ์ 

ท่ีรับไดทุ้กขอ้  เม่ือพิจารณารายละเอียด แต่ละดา้นพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ  การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส   รองลงมาตามลาํดบัคือ   มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ    การแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ  สร้างความประทบัใจและ

ความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ สร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ บริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ  

บริการดว้ยความเตม็ใจ  ยนิดี กระตือรือร้น  มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์  ตรงตามเวลานดัหมาย  

ส่วนการใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่ 3     ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของ

งานทะเบียนและวดัผล คณะบริหารธุรกิจ   จาํนวน   173  คน 

 

ความคิดเห็น 
X 

S.D. แปลความ 

1.   ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 3.90 0.72 มาก 

2.   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 3.90 0.72 มาก 

3.   มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ 3.68 0.74 มาก 

4. ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ 3.64 0.96 มาก 

5.  มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 3.63 0.75 มาก 
6.   การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ 3.58 0.85 มาก 

7.   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น 3.52 0.91 มาก 

8.   การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ 3.51 0.91 มาก 

9.   ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย 3.48 0.94 ปานกลาง 

10.   ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 3.41 0.89 ปานกลาง 

                                             รวม 3.63 0.84 มาก 

 

 

จากตารางท่ี  3  พบวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผลในคณะ

บริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) เม่ือพิจารณารายละเอียด   แต่ละดา้น

พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้

แยม้แจ่มใส ใหบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ   การแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการ

บริการใหท้ราบ  สร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่

ผูรั้บบริการ  บริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ  บริการดว้ยความเตม็ใจ  ยนิดี   กระตือรือร้น     มี

ความถูกตอ้ง  แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์   ส่วนบริการตรงตามเวลานดัหมายและใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วอยู่

ในระดบัปานกลาง   
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ตารางที ่ 4     ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของ

งานทะเบียนและวดัผล คณะบญัชี  จาํนวน   45  คน         

            

 ความคิดเห็น X S.D. แปลความ 

1.  ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 4.00 0.71 มาก 

2.  ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 3.80 0.79 มาก 

3.   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น 3.78 0.79 มาก 

4.  ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ 3.78 0.70 มาก 

5.  มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 3.71 0.66 มาก 

6.  การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ 3.67 0.77 มาก 

7.  มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ 3.60 0.72 มาก 

8.   ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย 3.58 0.78 มาก 

9.  การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ 3.56 0.76 มาก 

10. ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 3.53 0.76 มาก 

                                            รวม 3.70 0.74 มาก 

 

 

จากตารางท่ี  4  พบวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผลในคณะ

บญัชี    มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.70)  เม่ือพิจารณารายละเอียด แต่ละดา้นพบวา่ นกัศึกษามี

ความพึงพอใจระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด   คือ     การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี    สุภาพ  ยิม้แยม้แจ่มใส  

มีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ  บริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น  สร้างความ

ประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ สร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ   บริการเป็นไปตาม

กาํหนดเวลาท่ีประกาศ  แจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ  ตรงตามเวลานดัหมาย  ถูกตอ้ง 

แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ และรวดเร็ว  

 

 

 

 



 20 

ตารางที ่ 5     ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของ

งานทะเบียนและวดัผล คณะนิติศาสตร์  จาํนวน  9  คน 

 

 ความคิดเห็น X S.D. แปลความ 

1.   ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 4.22 0.83 มาก 

2.   มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ 4.22 0.67 มาก 

3.   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น 4.11 0.60 มาก 

4.   ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ 4.11 0.93 มาก 

5.   มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 4.00 0.71 มาก 

6.   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 4.00 0.71 มาก 

7.   การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ 3.89 0.78 มาก 

8.   ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 3.88 0.78 มาก 

9.   การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ 3.78 0.67 มาก 

10.  ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย 3.78 0.67 มาก 

                                           รวม 4.00 0.74 มาก 

   

 

จากตารางท่ี  5 พบวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผลในคณะ

นิติศาสตร์   มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X =  4.00) เม่ือพิจารณารายละเอียด  แต่ละดา้นพบวา่

นกัศึกษามีความพึงพอใจระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้

แจ่มใส  แจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ บริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น  สร้าง

ความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ มีความรู้ ความ

เขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ    บริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศรวดเร็ว      ถูกตอ้ง แม่นยาํ  

ทนัเหตุการณ์  ตรงตามเวลานดัหมาย    
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ตอนที ่ 3    การทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานมีในตารางท่ี 6 - 7 

ตารางที ่ 6   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการงานทะเบียนและวดัผลระหวา่ง

ชายกบัหญิง   

  

 ความคิดเห็น ชาย หญิง t P 

X S.D. X S.D. 

1.  การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 4.14 .70 3.83 .71 2.96*  .00 

2.  การแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ 3.77 .70 3.64 .75 1.27 .21 

3.   การสร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 3.86 .64 3.57 .76 2.82* .01 

4.   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษา   

และขอ้แนะนาํ 
3.83 .83 3.97  .82 2.29* . 00 

5.   การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ 3.68 .79 3.58 .85 2.83*   .01 

6.   การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ 3.77 .83  3.42 .87 2.87 * .00 

7.   ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 3.59 .85  3.39 .86 1.63 .11 

8.   ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย 3.70 .87 3.42 .93 2.16* .03  

9.   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น 3.89 .90  3.47 .85 3.39 * .00  

10. ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจ     

ท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ 
3.87 .84 3.60 .94  2.12 * .04 

                           รวม 3.81 .62 3.56 .65  2.73* .01 

  *  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05 

จากตารางท่ี  6   พบวา่โดยภาพรวม  นกัศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการงาน

ทะเบียนและวดัผลแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัสาํคญั  .05 และเม่ือพิจารณาความแตกต่างรายขอ้ มีดงัน้ี  โดย

พบวา่นกัศึกษาชายพึงพอใจมากกวา่นกัศึกษาหญิงในเร่ือง  การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้

แจ่มใส  การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์  ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย ใหบ้ริการดว้ย

ความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น  ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ  ส่วน

นกัศึกษาหญิงพอใจมากกวา่ชายในเร่ือง   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ   
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ตารางที ่ 7   ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ จาํแนกตาม คณะ  

ความคิดเห็น บริหารธุรกิจ บญัชี นิติศาสตร์ F p 

X S.D. X S.D. X S.D. 

1.   ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี 

สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 

3.90 .72 4.00 .71 4.22 .83  1.08 .34 

2.   มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการ

บริการใหท้ราบ 
3.67 .74 3.60 .72 4.22 .67 2.73  .07 

3.   มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่

ผูรั้บบริการ 
3.62 .75 3.7  .66  4.00 .71 1.25 .29  

4.   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ 

ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 
3.95 .90 3.80 .79 4.00 .71 .04 .96  

5.   การใหบ้ริการเป็นไปตาม

กาํหนดเวลาท่ีประกาศ 

3.57 .85 3.66 .77 3.88 .83  .74 .48  

6.   การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ 

ทนัเหตุการณ์ 

3.51 .91 3.75 .76 3.77 .67 .41  .66  

7.   ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 3.41 .89 3.53 .76 3.88 .78  1.56  .21  

8.   ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย 3.47 .97  3.57 .78  3.77 1.09 .60 .55  

9.   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี 

กระตือรือร้น 
3.52 .91 3.77 .79  4.11 .60  3.01* .048 

10. ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจ

และความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ 
3.63 .96  3.77 .70  4.11 .93 1.45 .24 

                     รวม 3.60 .66  3.70 .59  4.00 .63  1.84 .16  

  *  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05 

จากตารางท่ี  7 ผลการศึกษาพบวา่  นกัศึกษาในแต่ละมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการงานทะเบียน

และวดัผล  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั (p – value < 0.05)     แต่เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายขอ้ 

พบวา่ดา้นการใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรืนร้น  นกัศึกษาในแต่ละคณะมีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p – value  0.05)     และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  ดา้น LSD ปรากฏ

ในตารางท่ี 8 
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ตารางที ่ 8   ผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่   LSD                                    

           คณะ/สาขา               คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี คณะนิติศาสตร์ 

                                             X 3.52 3.77  4.11 

คณะบริหารธุรกิจ                3.52 -  .25  .59* 

คณะบญัชี                         3.77  - - .34 

คณะนิติศาสตร์                  4.11  - - - 

    *  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05 

     จากตารางท่ี  8      จากการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่  นกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจ

ดา้นการใหบ้ริการงานทะเบียนและวดัผล แตกต่างจากนกัศึกษาบริหารธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั(p – value  

0.05)      

ตอนที ่ 4   ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพฒันา 
   

       จากผลการศึกษาพบวา่  นกัศึกษาท่ีใหข้อ้เสนอแนะ  ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพฒันามี

จาํนวน  65  คน  จากจาํนวนทั้งหมด 227 คน  ในเร่ืองการติดต่อทางโทรศพัทเ์ป็นไปดว้ยความยากมาก  การ

กระจายข่าวต่าง ๆ ติดประกาศไม่ทัว่ถึง  การทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาเสร็จล่าชา้  บุคลาการไม่เพียงพอ 
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บทที ่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของงาน

ทะเบียนและวดัผล  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2550 วทิยาลยั

ราชพฤกษ ์ นนทบุรี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการงานทะเบียนและวดัผลและ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาจาํแนกตามเพศและคณะ 
 

สมมติฐานการวจัิย 

  นกัศึกษาท่ีมีสภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการไดบ้ริการงานทะเบียนและวดัผล

ต่างกนั 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

  1.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  

2550   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ จาํนวน  227  คน 

  2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

          แบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของงานทะเบียนและวดัผล จาํนวน  10  

ขอ้  ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

การดําเนินการ  

  การดาํเนินการ  มีขั้นตอนดงัน้ี  

1.  งานทะเบียนและวดัผลใหบ้ริการแก่นกัศึกษาในเร่ืองการลงทะเบียน     การขอใบ 

คาํร้องต่าง  ๆ    เช่น   การขอใบรับรองการเป็นนกัศึกษา    การขอยา้ยคณะ/สาขาวชิา   การขอยา้ยภาคเวลา  

 การขอเพิ่ม – ถอนรายวชิา  การขอเทียบรายวชิา   การขอยกเวน้วชิา (ในกรณีท่ีนกัศึกษาสมคัรเรียนเป็น

ปริญญาตรีใบท่ี  2)   การขอพกัการเรียน  ฯลฯ   

2.   นกัศึกษาท่ีมาติดต่องานทะเบียนและวดัผล   มีคณะบริหารธุรกิจ   คณะบญัชี  และ 

คณะนิติศาสตร์  ซ่ึงมีทั้งเพศชายและเพศหญิง 

3.  เม่ือมีนกัศึกษามาขอรับบริการในเร่ืองต่าง ๆ  งานทะเบียนและวดัผลจะแจกแบบ 

การสาํรวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของงานทะเบียนและวดัผลใหก้บันกัศึกษาทุกคน 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนและวดัผล จาํแนกตามเพศและคณะ 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  เพศชาย จาํนวน  71  คน คิดเป็นร้อยละ  31.28  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

68.72    คณะท่ีสังกดั   คณะบริหารธุรกิจ จาํนวน  173  คน คิดเป็นร้อยละ  76.21 คณะบญัชี จาํนวน 45 คน  

คิดเป็นร้อยละ 19.82 และคณะนิติศาสตร์ จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.96  โดยมีระดบัความพึงพอใจ

เท่ากบั  3.66 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82    เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นพบวา่นกัศึกษา

มีความพึงพอใจระดบัมาก    น่าจะเป็นเพราะนกัศึกษามีความเขา้ใจระบบและกระบวนการติดต่อ    การ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนและวดัผลพบวา่ เพศชายมีความพึง

พอใจมากวา่เพศหญิง เพราะไดรั้บการตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี  มีความสุภาพ ยิม้แยม้ แจ่มใส   บริการดว้ย

ความ ยนิดีเตม็ใจ  มีความกระตือรือร้น สร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าติดต่อ  มีการแจง้ขั้นตอนในการ

ปฏิบติั ใหบ้ริการตรงเวลานดัหมาย   ดว้ยความรวดเร็ว มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์     ผลการ

ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่นกัศึกษาคณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจมากกวา่คณะบริการธุรกิจเพราะ ไดรั้บ

การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี  มีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส    มีการแจง้ขั้นตอน   ในการปฏิบติั ใหบ้ริการดว้ย

ความยนิดีเตม็ใจ   มีความกระตือรือร้น  สร้างความประทบัใจ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ส่วนขอ้เสนอแนะ 

ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพฒันามีจาํนวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.63 ในเร่ืองของการติดต่อทาง

โทรศพัทเ์ป็นไปดว้ยความยากมาก  งานทะเบียนและวดัผลจะนาํไปแกไ้ขใหก้ารติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

การแจง้ข่าวสาร จะมีการเพิ่มบอร์ดติดประกาศแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ใหเ้ป็นสัดส่วน  การทาํบตัรประจาํตวั

นกัศึกษาปรับปรุงใหเ้สร็จเร็วยิง่ข้ึน  และเพิ่มบุคลากรใหเ้พียงพอกบัภาระงาน  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

ประโยชน์เพื่อใชใ้นการพฒันาปรับปรุงต่อไป   

   ข้อเสนอแนะ 

  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั  จะนาํผลการวจิยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจในระดบัปานกลางคือ 

ในดา้นการใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว  โดยจะนาํไปปรับปรุง พฒันาการใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วมาก

ยิง่ข้ึนต่อไป 
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 วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ 

คําช้ีแจง   แบบสาํรวจความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล  จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใน

การพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป   1.1  เพศ ชาย       หญิง         1.2   คณะ         บริหารธุรกิจ       บญัชี       นิติศาสตร์                                                         

2.  ข้อมูลเกีย่วกบัการให้บริการ   โปรดกาเคร่ืองหมาย         ในช่องท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่าน โดยมี

ความหมายดงัน้ี 

       5   =  มากท่ีสุด     4   =  มาก      3    =  ปานกลาง         2   =  นอ้ย          1   =   นอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมิน 

 รายการ 5 4 3 2 1 ผูป้ระเมิน 

1.   ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส       
2.   มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ       

3.   มีการสร้างความขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ       

4.   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ       
5.   การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ       

6.   การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์       
7.   ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว       
8.   ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย       

9.   ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น       

10. ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ       
3. ข้อเสนอแนะ  

3.1  ควรปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองใดมากท่ีสุด ..............................................................................   

3.2   อ่ืน  ๆ  ..................................................................................................................................  

                                                                                                             งานทะเบียนและวดัผล  



                    11 
งานทะเบียนและวดัผลของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ มีโครงสร้างดงัน้ี 

งานทะเบียนและวดัผล 

รับสมคัรและขึน้ทะเบียน 
 

1. การรับสมคัร 
2. ข้ึนทะเบียนนกัศึกษา 
3. บนัทึกประวติั 
4. ทาํบตัรนกัศึกษา 
5. ตรวจสอบวฒิุ 

งานสารบรรณ 

1. รับ – ส่ง เอกสารคาํร้อง

ต่าง ๆ  
2. จดัทาํใบรับรอง น.ศ. 
3. เกบ็หลกัฐานการศึกษา 
4. ติดตามการขาดหลกัฐาน

การศึกษา 
5. จดัเกบ็รายงานการ

ลงทะเบียน 
6. จดัเกบ็รายงานผล

การศึกษา 
7. จดัเกบ็ผลการเทียบโอน 
 

ลงทะเบียนและผลการเรียน 
- คณะบริหารธุรกิจ       
 - คณะบญัชี  - คณะนิติศาสตร์ - คณะนิเทศศาสตร์ 

 - ป.วชิาชีพครู       - บณัฑิตศึกษา 

1. สถิตินกัศึกษา 
2. ลงทะเบียน 
3. รายงานผลการลงทะเบียน 
4. ดาํเนินการตามคาํร้องต่าง ๆ (เพิ่มถอน พกั

การเรียน โอนยา้ยรอบคณะ/สาขา  ลาออก ) 
5. บนัทึกผลการเรียน 
6. รายงานผลการเรียน 
7.  สอบแกต้วัและสอบทดแทน 
8. ตรวจสอบผูส้าํเร็จการศึกษา 

- พิมพร์ายช่ือ 
- พิมพ ์Transcript 

- ใบรับรองวฒิุ 
  

การเทยีบโอน    
และหลกัฐานการสําเร็จการศึกษา 
 

1. แจง้ข่าวสารต่าง ๆ 
2.  การเทียบโอนรายวชิา 
3. ใบ Transcript 
4. ใบรับรองวฒิุ 
5. ปริญญาบตัร 
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