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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การ

ให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับสมคัรและ
รายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้าน  
การจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษาโดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และ
คณะวิชา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยันีป้ระกอบด้วยนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ระดบัปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2553 รวมทัง้สิน้ 742 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 54 ข้อ ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .98 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ คา่คะแนนเฉล่ีย คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว และการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษาโดยรวมและในแตล่ะด้าน

มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2. นกัศกึษาชายและหญิง มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษาโดยรวม

และในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 

โดยรวม และในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
4. นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน      
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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The purposes of this research were to study and compare the opinions of students 

toward the service of Education Service Division, Bunditpatanasilpa Institute in 4 aspects: 
admission and student registration, timetable and schedule managing, enrollment, and 
transcript and graduation certificate, in overall and each aspect, classified by gender, year 
of study and faculty. The samples were 742 undergraduate students enrolled in the first 
semester  of 2010 academic year. The instrument used in the study was a Likert’s five – point 
rating scale questionnaire of 54 items with the reliability of .98. Data were analyzed by mean, 
standard deviation, a t-test, one way analysis of variance and Scheffe´ method. 

The results revealed that :  
1. The students rated the service of Education Service Division in overall and each 

aspect at a moderate level. 
2. There was no significant difference between the opinions of male and female 

students on the service of Education Service Division in overall and each aspect. 
3. There was no significant difference between the opinions of the students with 

different years of study on the service of Education Service Division in overall and each 

aspect. 
4. There was a significant difference between the opinions of the students with 

different faculties on the service of Education Service Division in overall at the level of .05. 

When considered in each aspect, it was found that there was a significant difference in each 
aspect at the level of .05.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา วฒันาณรงค์ 
ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกลุค ูกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
ท่านทัง้สองได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจน 
ให้ค าแนะน าในการท าวิจยัตัง้แต่เร่ิมต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ ผู้ วิจยัของกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู    
ไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ และอาจารย์ ดร.ชนยั วรรณะลี ท่ีได้รับ
เป็นกรรมการแตง่ตัง้เพิ่มเตมิในการสอบปากเปลา่ และเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัครัง้นี ้รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือให้งานวิจยัฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.ราชนัย์ บญุธิมา อาจารย์ประจ าส านกัทดสอบทางการศกึษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ทรงคณุคา่ยิ่งในฐานะ
ผู้ทรงคณุวฒุิและเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าปริญญานิพนธ์ส าหรับการวิจยั
ครัง้นี ้
 ขอขอบพระคณุ อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ รวมทัง้ผู้บริหารและคณาจารย์ทกุท่าน 
ท่ีมีสว่นช่วยในการท าปริญญานิพนธ์มีอปุสรรคน้อยลง อ านวยความสะดวกในการด าเนินการเก็บรวบรวม 
ข้อมลูและขอบใจนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ทกุคน ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในการวิจยัครัง้นี ้
 ขอขอบคณุพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นิสิตปริญญาโท ภาคพเิศษรุ่น 13 สาขาวิชาการอดุมศกึษา มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒทกุทา่น ท่ีให้ก าลงัใจตลอดมา และขอขอบคณุครอบครัวท่ีคอยช่วยเหลือ และเป็นก าลงัใจ
อนัส าคญัยิ่ง ในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ 
 ขอบคณุทุกท่านท่ีไม่สามารถกล่าวนามได้ทัง้หมด ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการสนบัสนนุและ    
ให้ก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้นส าเร็จ   
 คณุคา่และประโยชน์ท่ีพงึได้จากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบเป็นการบชูาพระคณุบิดา 
มารดา ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุ ๆ ท่าน ท่ีได้อบรมสัง่สอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ท าให้ผู้ วิจยัประสบ
ความส าเร็จในการท าปริญญานิพนธ์ครัง้นี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สถาบนัอดุมศกึษามีหน้าท่ีท่ีส าคญัในการผลิตก าลงัคนระดบักลางและระดบัสงู สร้างและ
พฒันาองค์ความรู้ ค้นคว้า วิจยั บริการวิชาการแก่สงัคมและท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม อดุมศกึษาจงึเป็น
แหลง่รวมวิทยาการหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศท่ีก าหนดนโยบาย และแรงผลกัดนั
ทางเศรษฐกิจ และสงัคม นอกจากนีอ้ดุมศกึษายงัเป็นปัจจยัท่ีก าหนดให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสูส่งัคม  
ท่ีพงึปรารถนา ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม โดยสรุปจดุมุง่หมายสงูสดุของการอดุมศกึษา คือการ
ท าให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน และความอยูดี่มีสขุของคนไทย เป็นการพฒันาแบบองค์รวมท่ียดึคนและ
ชมุชนเป็นศนูย์กลาง มีดลุยภาพในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมให้คนไทยก้าวทนัโลก 
สามารถพึง่พาตวัเองได้ โดยท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทย (เกษม วฒันชยั.  2542: 1) ดงันัน้
การจดัการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงการจดัการและส่งเสริมให้บคุคลได้พฒันาศกัยภาพ
จนถึงขีดสดุ และต้องปลกูฝังคณุลกัษณะ คา่นิยม ทศันคติตา่ง ๆ อนัจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต เพ่ือเป็นการ
เตรียมบคุคลให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุภาพของประเทศ ปัจจยัดงักล่าว ได้แก่ หลกัสตูรการเรียนการสอน 
ผู้สอน ผู้ เรียน บรรยากาศทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สถาบนัอดุมศกึษาจะปฏิบตัิ
ภารกิจดงักล่าวให้ลลุ่วงได้เป็นอย่างดีนัน้ จ าเป็นต้องจดัให้มีหน่วยงานท่ีสนบัสนนุงานด้านการเรียน
การสอน เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการงานด้านวิชาการ และบริการปัจจยัเกือ้หนนุตา่ง ๆ ให้การจดัการเรียน
การสอนสามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยทัว่ไปสถาบนัอดุมศกึษาจดัให้มีหน่วยงานเพ่ือให้บริการการศกึษา ได้แก่ กองบริการ
การศกึษา ซึง่การด าเนินงานของกองบริการการศกึษาแตล่ะแหง่จะด าเนินการตามนโยบายของสถาบนั 
อดุมศกึษานัน้ ๆ เพ่ือจดัการและประสานงานการเรียนการสอนของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพและมี
ความคลอ่งตวัมากท่ีสดุ โดยท่ีกองบริการการศกึษาท าหน้าท่ีให้บริการแก่นิสิตนกัศกึษา ตัง้แตแ่รกเข้า
ตลอดจนการใช้ชีวิตอยูใ่นปัจจบุนั จนกระทัง่ส าเร็จการศกึษา เป็นงานท่ีจดัขึน้เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษา
ได้พฒันาในทกุ ๆ ด้าน ได้เต็มตามศกัยภาพ มีบทบาทหน้าท่ีหลกั 4 ด้าน คือ งานพฒันาหลกัสตูรและ 
การสอน งานทะเบียนและสถิตนิกัศกึษา งานสง่เสริมวิจยัและต ารา และงานธุรการ ดงันี ้
(ทบวงมหาวิทยาลยั.  2535) 

1. งานพฒันาหลกัสตูรและการสอน มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัสตูร จดัท าฐานข้อมลูหลกัสตูร 
วางแผนเก่ียวกบัการใช้หลกัสตูร จดัท าแผนการเรียน จดัการเรียนการสอน และให้สอดคล้องกนั 
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2. งานทะเบียนและสถิตินกัศกึษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นหน่วยกลางในการด าเนินงาน      
รับคดัเลือกนิสิตใหมท่กุระดบั และขึน้ทะเบียนนิสิตใหม ่ด าเนินการลงทะเบียน จดัท าทะเบียนประวตัิ   
การจดัท าผลการเรียนของนิสิต การจดัท าทะเบียนบณัฑิตของผู้ส าเร็จการศกึษา เป็นแหล่งข้อมลูและสถิติ
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบันิสิต ประสานงานกบัคณะเพ่ือเปิดรายวิชา จดัท าตารางสอนและตารางสอบ     
ในแตล่ะภาคเรียน ปรับปรุงและพฒันาระบบการลงทะเบียนและประมวลผลให้ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมและทนัสมยัโดยประสานงานกบัส านกัคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการให้รวดเร็ว 
ถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ออกเอกสารส าคญัทางการศกึษาของนิสิต และผู้ส าเร็จการศกึษา 

3. งานสง่เสริมวิจยัและต ารา มีหน้าท่ีรับผิดชอบส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลยัแตง่ต ารา
หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทัง้สง่เสริมให้เขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการพฒันา
ความสามารถและประสิทธิภาพของคณาจารย์ในการแตง่ต ารา หรือเอกสารประกอบ การเรียนการสอน 
ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการสมยัใหม่ 

4. งานธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานธุรการของหนว่ยงานบริการนิสิต งานบคุลากร  
งานการเงิน บญัชี และงบประมาณ งานพสัดแุละอาคารสถานท่ี และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนบัสนนุให้การปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
 สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ เป็นสถานศกึษาท่ีมีฐานะเป็นนิตบิคุคล สงักดักระทรวงวฒันธรรม 
จดัการศกึษาวิชาชีพด้านนาฏศลิป์ ดนตรี และช่างศิลป์ ทัง้ในระดบัวิชาชีพพืน้ฐานและระดบัอดุมศกึษา    
ซึง่ความในมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ พ.ศ. 2550 ระบวุ่า “ให้สถาบนั  
เป็นสถานศกึษามีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษาและสง่เสริมวิชาการ ตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชัน้สงูด้านนาฏศิลป์ ดริุยางคศลิป์ คีตศลิป์ ช่างศิลป ทัง้ไทยและสากล รวมทัง้ศลิปวฒันธรรมระดบัท้องถ่ิน 
และระดบัชาต ิท าการสอน ท าการแสดง ท าการวิจยั และให้บริการวิชาการตลอดจนมุง่เสริม สืบสาน
สร้างสรรค์ ทะนบุ ารุง และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิและศลิปวฒันธรรม       
ท่ีหลากหลายของชมุชนในท้องถ่ิน” (ราชกิจจานเุบกษา 27 มิถนุายน 2550 เลม่ 124 ตอนท่ี 32 ก)    
ในปัจจบุนัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ได้ก าหนดการแบง่ส่วนราชการออกเป็น 1 ส านกั 3 คณะวิชา วิทยาลยั 
ชา่งศลิป 3 แหง่ และวิทยาลยันาฏศลิป 12 แหง่ (ราชกิจจานเุบกษา 23 เมษายน 2551 เลม่ 125 ตอน
ท่ี 59 ก) โดยท่ีกองบริการการศกึษา ส านกังานอธิการบดี เป็นหนว่ยงานระดบักอง สงักดัส านกังาน
อธิการบดีของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ โดยสภาสถาบนัได้มีมตเิห็นชอบโครงสร้างการบริหารสถาบนั 
ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2551 วา่กองบริการการศกึษามีหน้าท่ีสนบัสนนุ
ด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการของสถาบนั โดยก าหนดทิศทาง และแผนการด าเนินงานตาม
วิสยัทศัน์ของสถาบนัเพ่ือให้สถาบนัฯ ท าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ (ประกาศ
กระทรวงวฒันธรรม 2551) โดยท าหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานกลาง ซึง่ประกอบด้วย หนว่ยงานหลกัในการ
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ให้บริการ 6 ด้าน คือ งานบริการวิชาการ งานกิจการนกัศกึษา งานวิจยัและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
งานศิลปวฒันธรรม งานทะเบียนและประมวลผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าท่ีดแูลประสาน   
แตล่ะคณะ ในเร่ืองเก่ียวกบังานทะเบียนและประมวลผลของนกัศกึษา ตัง้แตก่ารรับสมคัร การขึน้ทะเบียน
นกัศกึษา จนส าเร็จการศกึษา ฉะนัน้ กองบริการการศกึษา จงึเป็นหนว่ยงานสนบัสนนุการศกึษาท่ีเน้น
ด้านการให้บริการกับนกัศึกษาเป็นหลกัและต้องได้รับการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก       
การให้บริการจ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน ปรับปรุง แก้ไข และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมน า
ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และท าให้ผู้ รับบริการเกิดความพงึพอใจ
สงูสดุจงึจะถือวา่ประสบความส าเร็จในการให้บริการ 
 จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาผู้ รับบริการจากกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
พบปัญหาในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
 1. ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา พบว่าผู้ปฏิบตังิานท่ีให้บริการมีน้อย         
การด าเนินงานลา่ช้า ในการรับสมคัรไมไ่ด้รับค าแนะน าท่ีชดัเจน มีการให้ข้อมลูไม่ตรงกนั นอกจากนี ้
ผู้ปฏิบตังิานบางคนมีการบนัทกึข้อมลูผิดพลาด เชน่ การก าหนดรหสัคณะวิชา รหสัสาขาวิชาและหรือ
ตวัสะกดช่ือ นามสกลุ ท าให้มีผลในขัน้ตอนการสอบ และการจดัท าทะเบียนประวตัแิบบฟอร์ม         
และขัน้ตอนในการรายงานตวัเป็นนกัศกึษาคอ่นข้างซบัซ้อน มีขัน้ตอนในการปฏิบตัหิลายขัน้ตอน      
(สิริมา ยืนยง.  2553: สมัภาษณ์) 
 2. ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ พบวา่นกัศกึษาต้องการให้มีการจดัห้องเรียน       
ให้เหมาะสมกบัจ านวนผู้ เรียน ควรมีบอร์ดส าหรับตดิประกาศแจ้งก าหนดตารางสอนและตารางสอบ 
การแจ้งการเปล่ียนแปลงตารางสอนหรือตารางสอบกระชัน้ชิด ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึง
การออกตารางสอนล่าช้า การก าหนดตารางสอบไมส่อดคล้องกบัวนัเวลาของการเรียน ไม่มีการติดประกาศ
การใช้ห้องเรียนแตล่ะห้อง (บลัลงัก์ พาสนุนัท์.  2553: สมัภาษณ์) 
 3. ด้านการลงทะเบียนเรียน พบว่าผู้ปฏิบตังิานให้บริการคอ่นข้างช้าไมมี่ป้ายติดประกาศขัน้ตอน
และวิธีการด าเนินการของการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน หรือการขอลาพกัการเรียน สถานท่ีในการให้บริการ
ไมไ่ด้รับความสะดวก ขัน้ตอนในการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน หรือลาพกั และช าระเงินคอ่นข้างยุง่ยาก
หลายขัน้ตอน อีกทัง้ผู้ปฏิบตังิานไมมี่มนษุยสมัพนัธ์ในการให้บริการการใช้กิริยาและวาจาไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ 
บางครัง้ไมส่ามารถให้ค าแนะน าท่ีชดัเจนได้ (นิชาภา จนัทร์หล้า.  2553: สมัภาษณ์) 
 4. ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา พบวา่การรายงานผลการเรียนลา่ช้า
ไมต่รงตามปฏิทิน มีการค านวณผลการเรียนผิดพลาด การให้บริการออกเอกสารการศกึษามีขัน้ตอน
มากเกินไปแบบฟอร์มท่ีใช้ไม่ชดัเจน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานไม่สามารถให้ความชดัเจนในขัน้ตอน      
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การให้บริการ ไมมี่จิตบริการ และอตัราคา่บริการออกเอกสารการศกึษาแพงเกินไป (วชัระ ตราภมูิ.  
2553: สมัภาษณ์) 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผู้วิจยัซึ่งปฏิบตัิหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ   
ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ มีความสนใจในการศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษา 
ตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา 
ด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านการจดัท าตารางสอนและตารางสอบ และด้านการจดัท าผลการเรียน 
และออกเอกสารการศกึษา ซึง่ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะท าให้ได้รับข้อมลูพืน้ฐานท่ีเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุง 
และพฒันาการให้บริการของกองบริการการศกึษา ส านกังานอธิการบดี สถาบนับัณฑิตพฒันศิลป์    
ให้ทนัสมยัตอ่การเปล่ียนแปลง และสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษาตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุง่หมายเพ่ือ 
  1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการจดั
ตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร
การศกึษา 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการศกึษา
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะวิชา 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรกองบริการการศกึษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการการศกึษาในการน าผลการศกึษามาใช้ในการปรับปรุง
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา ตลอดจน             
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการวางแผนและการพฒันาการปฏิบตังิานในการเป็นสถาบนั 
อดุมศกึษาท่ีมีฐานะเป็นนิติบคุคล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตไว้ดงันี  ้

 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์    
ชัน้ปีท่ี 1 - 4 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 1,252 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   1.1 เพศ แบง่เป็น 
    1.1.1 เพศชาย 
    1.1.2 เพศหญิง 
   1.2 ชัน้ปีท่ีศกึษา แบง่เป็น 
    1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
    1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
    1.2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
    1.2.4 ชัน้ปีท่ี 4 
   1.3 คณะวิชา แบง่เป็น 
    1.3.1 คณะศลิปวิจิตร 
    1.3.2 คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 
    1.3.3 คณะศลิปศกึษา 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการ
การศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ใน 4 ด้านคือ 1) ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา 
2) ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ 3) ด้านการลงทะเบียนเรียน 4) ด้านการจดัท าผลการเรียน
และออกเอกสารการศกึษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษาในการวิจยันี ้หมายถึง ความคิดเห็น
หรือความรู้สกึของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  
วา่มีความเหมาะสมมากน้อยในระดบัใด ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับสมคัร และการรายงานตวั  
เป็นนกัศกึษา 2) ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ 3) ด้านการลงทะเบียนเรียน 4) ด้านการจดัท า
ผลการเรียนนกัศกึษาและการออกเอกสารการศกึษา ดงันี ้
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  1.1 ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา หมายถึง การรับสมคัรนกัศกึษา      
ทัง้ทางไปรษณีย์ และการรับสมคัรด้วยตนเอง เอกสารท่ีใช้ในการสมคัร ระเบียบการรับสมคัร และการสอบ 
คดัเลือก การให้ค าแนะน า ปรึกษา และตอบปัญหา การตรวจหลกัฐาน การประชาสมัพนัธ์ การออกเลข
ประจ าตวัสอบ การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิสอบ ผงัท่ีนัง่และห้องสอบ และรายช่ือผู้สอบผา่น ทัง้ภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ขัน้ตอนการรายงานตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนนกัศกึษา เอกสารท่ีใช้ในการขึน้ทะเบียน       
การตรวจหลกัฐานและการปฐมนิเทศ 
  1.2 ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ หมายถึง การจดัตารางสอนและตารางสอบ 
การจดัพิมพ์ การติดประกาศประชาสมัพนัธ์เอกสารตารางสอนและตารางสอบ ตารางการใช้ห้องเรียน 
การเปล่ียนแปลงแก้ไขตารางสอน การจดัตารางห้องสอบ การก าหนดห้องเรียนและห้องสอบ 
  1.3 ด้านการลงทะเบียนเรียน หมายถึง การก าหนดระยะเวลาของการลงทะเบียนเรียน
การจดัท าคูมื่อและประกาศประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนละวิธีการการลงทะเบียนเรียน การจดัท าประกาศ
การรับลงทะเบียนวิชาเรียน การลงทะเบียน การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูรายละเอียดในบตัร
ลงทะเบียน การลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม – ลดรายวิชา – ถอนรายวิชา การเปล่ียนแปลงกลุ่มเรียน การแก้ไข
หลกัฐานการลงทะเบียนเรียน การรักษาสภาพ การคืนสภาพ และการปรับปรุงข้อมลู การลงทะเบียน 
  1.4 ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา หมายถึง การตรวจสอบ  
ความถูกต้อง ครบถ้วนของผลการเรียน การประมวลผลการเรียน การติดประกาศแจ้งผลการเรียน   
การจดัพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา การจดัพิมพ์รายช่ือนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา และรายช่ือนกัศึกษาท่ีพ้นสภาพจากการวดัผลการศึกษา การออกหนงัสือรับรองสภาพ
นกัศกึษา หนงัสือรับรองการศกึษา (Transcript) การตรวจสอบการขออนมุตัจิบการศกึษา การให้บริการ 
และออกเอกสารการศึกษาอ่ืน ๆ และการประกาศประชาสมัพนัธ์ วิธีการขัน้ตอนการให้บริการ 
 2. สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ หมายถึง สถาบนัระดบัอดุมศกึษาในสงักดักระทรวงวฒันธรรม 
จดัการศกึษาระดบัปริญญา ด้านชา่งศลิป์ นาฏศลิป์ ดริุยางคศลิป์ ทัง้ไทยและสากล 
 3. นกัศกึษา หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาในสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 
1-4 ของคณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ และคณะศลิปศกึษา ในปีการศกึษา 2553 (ทัง้นี ้
เน่ืองจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 5 ของคณะศลิปศกึษา ก าลงัออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
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สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นกัศกึษาเพศชายและเพศหญิง มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา      
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 2. นกัศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการ
การศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 



  

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยน าเสนอตามล าดบั
สาระ ดงันี ้แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการให้บริการ บทบาทหน้าท่ีของกองบริการการศกึษาในสถาบนั 
อดุมศกึษา แนวคิด/หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการของกองบริการการศกึษาในสถาบนั 
อดุมศกึษา ลกัษณะงานและการให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการให้บริการ 
 การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมหรือการกระท าท่ีบคุลากรสง่มอบให้แก่ผู้ รับบริการ โดยท่ี
บคุลากรมีความตัง้ใจท่ีจะสง่มอบบริการนัน้ ๆ การบริการหมายถึง สิ่งท่ีสมัผสัจบัต้องได้ยาก และสญูสลาย
หายไปได้ง่าย การบริการสามารถสร้างขึน้โดยบคุลากรท าเพ่ือสง่มอบการบริการหนึง่ ๆ ให้แก่ผู้ รับบริการ 
การบริโภคหรือการให้บริการจะเกิดขึน้ในทนัที ท่ีมีการให้บริการนัน้ ๆ หรือเกือบจะทนัทีทนัใดท่ีมีการ
ให้บริการเกิดขึน้ ดงัท่ีนกัการศกึษา ได้ให้แนวคดิและหลกัการไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 การบริการโดยทัว่ไปมีคณุลกัษณะท่ีส าคญัอยู่ 4 ประการ ได้แก่ (วิฑรูย์ สิมะโชคดี.  2542: 202)  

1. การบริการเป็นเร่ืองท่ีสมัผสัจบัต้องได้ยาก 
 2. การบริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการตอ่เน่ืองของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีบคุลากรกระท า  
เพ่ือสง่มอบแก่ผู้ รับบริการ 

3. การบริการเกิดขึน้และถกูบริโภคในขณะเดียวกันเลย หรือเกือบจะในเวลาเดียวกนั (คือมีการ
บริโภคทนัทีท่ีมีการให้บริการ) 
 4. ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ ให้ความส าคญักบั “กิจกรรม” หรือ ”กระบวนการ” หรือ “พฤติกรรม” 
ของบคุลากรมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ และรับรู้ด้วยความรู้สกึทางใจมากกวา่ดงันัน้ ค าว่า “ความประทบัใจ”  
จงึมีความส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใดตอ่ผู้ รับบริการ ความประทบัใจหรือความพงึพอใจในการบริการ จงึมี
ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพของการบริการอยา่งยิ่ง และได้มีผู้ให้ค านิยามของการบริการไว้ ดงันี ้
 ระมิด ฝ่ายรีต์ (2530: 229) ให้นิยามไว้ว่า “การบริการ” คือ กิจกรรมท่ีไมมี่รูปร่างก าหนดขึน้  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้แก่มนษุย์ ซึง่สอดคล้องกบั (พิมลจรรย์ นามวฒัน์; 
และ กิตต ิวฒันกลุ.  2532: 229) ให้ความหมายไว้วา่ บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ  ก็ตามท่ี
องค์การ จดัให้มีขึน้ เพ่ือให้บคุลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบตัิหน้าท่ีมีความ
มัน่คงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงานท่ีท า กลา่วโดยสรุปได้วา่ การบริการหรือการให้บริการ ต้องมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ต้องมีกิจกรรมหรือการกระท า ต้องจดัเพ่ือสนองความต้องการของมนษุย์
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ทัง้ในและนอกองค์การ ต้องสร้างความพงึพอใจให้แก่มนษุย์ทัง้ในและนอกองค์การ เพ่ือให้กิจกรรมหรือ
งานนัน้บรรลเุป้าหมายมีประสิทธิภาพ ซึง่ ชวูงศ์ ฉายาบตุร (2536: 11-14) ได้เสนอหลกัการให้บริการ
แบบครบวงจรหรือการพฒันาการให้บริการในเชิงรุกวา่ จะต้องเป็นไปตามหลกัการซึง่อาจเรียกง่าย ๆ 
วา่บริการส าเร็จรูป (Package Service) โดยท่ี กลุธน ธนาพงศ์ธร (2530: 303-304) ได้ชีใ้ห้เห็นถึง
หลกัการให้บริการท่ีส าคญั มี 5 ประเภท คือ 

1. หลกัความสอดคล้องกบัความต้องการของบคุคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ
บริการท่ีองค์กรจดัให้นัน้จะต้องตอบสนองความต้องการของบคุลากรสว่นใหญ่ หรือทัง้หมด มิใชเ่ป็น
การจดัให้แก่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ มิฉะนัน้แล้ว นอกจากจะไมเ่กิดประโยชน์สงูสดุในการ
เอือ้อ านวยประโยชน์และบริการแล้ว ยงัไมคุ่้มคา่กบัการด าเนินงานนัน้ ๆ ด้วย 
 2. หลกัความสม ่าเสมอ กลา่วคือ การให้บริการนัน้ ๆ ต้องด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม ่าเสมอ มิใชท่ า ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตังิาน 
 3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันัน้จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนเสมอภาคและเทา่
เทียมกนั ไมมี่การใช้สิทธิพิเศษแก่บคุคล หรือกลุม่ใดกลุม่บคุคลหนึง่ ในลกัษณะตา่งจากกลุม่บางคน
อ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชดั 
 4. หลกัความประหยดั คา่ใช้จา่ยท่ีต้องใช้ในการบริการจะต้องไมม่ากจนเกินกวา่ผลท่ีจะได้รับ 

5. หลกัความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผู้ รับบริการจะต้องเป็นไปในลกัษณะปฏิบตัไิด้ง่าย
สะดวกสบาย สิน้เปลืองทรัพยากรไมม่ากนกั ทัง้ยงัไมเ่ป็นการสร้างภาระยุง่ยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

ทัง้นี ้สมิต สชัฌกุร.  (2542: 216-217) ได้กลา่วไว้ว่า ผู้ใช้บริการทกุคนตา่งก็มีความหวงัวา่ 
จะได้รับการบริการชัน้หนึง่ คือ สะดวก รวดเร็ว ทนัใจ ถกูต้องสมบรูณ์ ได้รับประโยชน์สงูสดุ ได้รับบริการ 
ท่ีอบอุน่ ผู้บริการให้ความสนใจเอาใจใสต่อบสนองความต้องการอย่างถกูต้องและถกูใจ ท่ีส าคญั คือ 
รวดเร็วดงัใจ ไมต้่องรอคอย โดยท่ี จรวยพร กลุอ านวยชยั.  (2538: 18;  อ้างอิงจาก นนัทวฒัน์ วฒันรุ่งเรือง.  
2533: 45) กลา่ววา่ องค์ประกอบของงานบริการต้องประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ ดงันี ้

1. คณุภาพของทรัพยากร ต้องเลือกสรรแล้ววา่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้และ       
มีคณุภาพดี 

2. คณุภาพของบคุลากรผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรอบรู้ในงานบริการนัน้เป็นอยา่งดี 
 3. การส่ือสาร เชน่ การส่ือสารระหวา่งผู้ให้บริการการใช้ภาษา สญัลกัษณ์ต้องสามารถ       
ส่ือความหมายให้เข้าใจกนัได้เป็นอยา่งดี  



 10 

 นอกจากนี ้มลิเลต (อบุลรัตน์ เจาะจิตต์.  2542: 8; อ้างอิงจาก Millet.  1954) ยงัได้กล่าวไว้
วา่เป้าหมายส าคญัของการบริการคือการสร้างความพงึพอใจการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีหลกั  
หรือแนวทาง คือ 
 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยตุิธรรมในการบริหารงาน 
ภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีวา่ทกุคนเทา่เทียมกนั ดงันัน้ประชาชนทกุคนจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั
ในแง่มมุของกฎหมาย ไมมี่การแบง่แยกกีดกนัในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบตัใินฐานะ   
ท่ีเป็นปัจเจกบคุคลท่ีใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกนั 
 2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองวา่การให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบตังิานของหนว่ยงานภาครัฐ จะถือวา่ไมมี่ประสิทธิผลเลยถ้าไมมี่
การตรงเวลา ซึง่จะสร้างความไมพ่งึพอใจให้แก่ประชาชน 
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี
ลกัษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการเหมาะสม (The Right Quantity at the Right 
Geographical Location) มิลเลท เห็นวา่ความเสมอภาค หรือการตรงตอ่เวลา จะไมมี่ความหมายเลย 
ถ้ามีจ านวนการให้ไมเ่พียงพอ และสถานท่ีตัง้ท่ีให้บริการสร้างความไมย่ตุธิรรมให้เกิดขึน้แก่ผู้ รับบริการ 
 4. การให้บริการอย่างตอ่เน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี
เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์จากสาธารณะเป็นหลกั ไมใ่ชย่ึดความพอใจของหนว่ยงานท่ี
ให้บริการวา่จะให้หรือหยดุบริการเม่ือใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี
การปรับปรุงคณุภาพและผลการปฏิบตังิาน กลา่วอีกนยัหนึง่ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีได้มากขึน้โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดมิ 

เชน่เดียวกบั เวอร์มา (อบุลรัตน์ เจาะจิตต์.  2542: 29; อ้างอิงจาก Verma.  1994: 45) กลา่วว่า 
การให้บริการท่ีดีสว่นหนึง่ขึน้กบัการเข้าถึงบริการ และได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการเข้าถึงบริการ ดงันี ้
 1. ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู ่คือ ความพอเพียงระหวา่งบริการ ท่ีมีอยูก่บัความต้องการ
ขอรับบริการ 

2. การเข้าถึงแหลง่บริการได้อยา่งสะดวก โดยค านงึถึงลกัษณะท่ีตัง้การเดนิทาง 
 3. ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหลง่บริการได้แก่ แหลง่บริการท่ีผู้ รับบริการ
ยอมรับวา่ให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

4. ความสามารถของผู้บริการ ในการท่ีจะเสียคา่ใช้จา่ยส าหรับบริการ 
 5. การยอมรับคณุภาพของบริการซึง่ในท่ีนีร้วมถึงการยอมรับลกัษณะของบคุลากรด้วย  
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 ซึง่เป็นไปในแนวทางเดียวกบั พาราเดอร์มา เชียธอล และแบร์รี (อบุลรัตน์ เจาะจิตต์.  2538: 
29-31;  อ้างอิงจาก Parasuraman, Zeithaml; & Berry.  1990) ซึง่กลา่วถึงหลกัการบริการท่ีดีต้อง
ประกอบด้วย 

1. ความเช่ือถือได้ (Reliability) ประกอบด้วย 
1.1 ความสม ่าเสมอ 
1.2  ความพึง่พาได้ 

2. การตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบด้วย 
2.1 ความเตม็ใจท่ีจะให้บริการ 
2.2 ความพร้อมท่ีจะให้การบริการและการอทุิศเวลา 
2.3 ความตอ่เน่ืองในการติดตอ่ปฏิบตัิตอ่ผู้ใช้บริการเป็นอยา่งดี 

3. ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย 
3.1 ความสามารถในการให้บริการ 
3.2 ความสามารถในการส่ือสาร 

  3.3 ความสามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
4. การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 

4.1 ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขัน้ตอนไมค่วรมากมาย
ซบัซ้อนเกินไป 

4.2  ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ
อยูใ่นสถานท่ีท่ีผู้ใช้บริการติดตอ่ได้สะดวก 

5. ความสภุาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วย 
5.1  การแสดงความสภุาพตอ่ผู้ใช้บริการ 
5.2 ให้การต้อนรับท่ีเหมาะสม 
5.3 บคุลากรมีบคุลิกภาพท่ีดี 

 6. การส่ือสาร (Communication) ประกอบด้วย 
6.1 มีการส่ือสารชีแ้จงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ 
6.2 มีการอธิบายขัน้ตอนการให้บริการ 

 7. ความซ่ือสตัย์ (Credibility) คณุภาพของงานบริการ มีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
8. ความมัน่คง (Security) ได้แก่ ความปลอดภยัทางกายภาพ เชน่ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
9. ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย  

  9.1 การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ 
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  9.2 การให้ค าแนะน าและเอาใจใสต่อ่ผู้ใช้บริการ 
  9.3 การให้ความสนใจตอ่ผู้ใช้บริการ 

10. การสร้างสิ่งท่ีจบัต้องได้ (Tangibility) 
10.1 การเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ ให้พร้อมส าหรับให้บริการ 
10.2 การเตรียมอปุกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บคุลากร 

  10.3 การจดัสถานท่ีท่ีให้บริการสวยงามสะอาด 
  และวิฑรูย์ สิมะโชคดี (2542) ยงัได้กลา่วถึงปัจจยัส าคญัของการบริการอยา่งมีคณุภาพ
วา่ขึน้อยูก่บับคุลากร (ข้าราชการ) และสถานท่ีบริการ (หน่วยงานราชการ) สิ่งแรกในการท่ีจะสร้าง
ความประทบัใจได้ก็คือ สถานท่ีราชการเพราะเป็นภาพแรกท่ีประชาชนพบเห็น สถานท่ีท างานเรียบร้อย 
สวยงาม แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของหนว่ยงานได้ด้วย และอีกประการหนึง่ คือ ความยิม้แย้ม
และความเตม็ใจของข้าราชการบคุลากร โดยเฉพาะผู้ ท่ีนัง่อยูใ่นเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ท่ีเป็นจดุแรก
แหง่การสมัผสั จงึไมใ่ชใ่บหน้าท่ีปรากฏรอยยิม้อย่างเปิดเผยเทา่นัน้แตย่งัจะต้องเป็น “รอยยิม้ท่ียินดี
ต้อนรับ” ด้วย เพราะฉะนัน้ ควรจะต้องมีการสร้างจิตวิญญาณของนกับริการ (Service mind) ขึน้ใน
หนว่ยงานบริการ โดยควรมีการพฒันา ฝึกอบรม ปลกูฝัง เพราะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีอยูด้่านหน้าของการตดิตอ่
จากประชาชนหรือผู้ใช้บริการจะต้องเป็นข้าราชการท่ีมี Service mind เป็นทนุเดมิอยู่แล้ว คือเป็นคนท่ี
เตม็ใจในการท างานบริการ และมีความสขุกบัการให้บริการคนอ่ืน คณุภาพของการบริการจงึวดัได้ด้วย
การบริการท่ีมีความประทบัใจหรือความสขุใจของผู้ รับบริการเป็นเบือ้งต้น 
 ดงัท่ี วีระพงษ์ เฉลิมจิระวฒัน์.  (2539: 7-8) กลา่ววา่ บคุลากรควรรู้และปฏิบตัิตามหลกัการ
ให้บริการ ท่ีดี 7 ประการ ตามความหมายของค า S-E-R-V-I-C-E  คือ 
 1. บริการด้วยความยิม้แย้มแจม่ในและความเข้าใจ (Smiling & Sympathy) ด้วยความรู้สกึ
วา่ผู้ เข้ารับบริการมีความยุ่งยากใจในการแสวงหาสิ่งท่ีต้องการและก าลงัอยากได้ความชว่ยเหลือ 
 2. บริการสนองตอบด้วยความรวดเร็ว (Early response) สิ่งนีเ้ป็นคณุสมบตัขิองบคุลากร 
เชิงรุก ซึง่จะสร้างความประทบัใจได้ดี 
 3. บริการพร้อม ๆ ไปกบัการให้เกียรต ิ(Respectful) โดยไมแ่สดงอาการดถูกูผู้ใช้บริการไมว่า่ 
จะอยูใ่นระดบัใดก็ตาม 
 4. บริการด้วยความเตม็ใจ (Voluntariness manner) โดยไมค่ดิว่างานเป็นเพียงภาระ
รับผิดชอบ  ท่ีผา่นเข้ามาเทา่นัน้ แตแ่สดงออกด้วยความจริงใจ ด้วยความรู้สกึสร้างสรรค์ 
 5. บริการเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองและหนว่ยงาน (Image enhancing) โดยให้ผู้พบ
เห็น มีความรู้สกึท่ีดี และอยากสนบัสนนุเกือ้กลูในภารกิจท่ีก าลงัด าเนินอยู่ 
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 6. บริการด้วยมารยาทท่ีดี (Courtesy) คือการแสดงออกด้วยกิริยามารยาทท่ีสภุาพงดงาม
และถ่อมตน 
 7. บริการด้วยความกระตือรือร้น (Enthusiasm) แสดงอาการกระฉับกระเฉงในลกัษณะงดงาม
และพอเหมาะพอดี 
 ดงันัน้ หลกัการให้บริการท่ีองค์การหนึง่ ๆ จะให้บริการแก่บคุลากรของตนในเร่ืองอะไรบ้าง
มากหรือน้อยแคไ่หนเพียงใดนัน้ เป็นสิ่งท่ีแตล่ะองค์การยึดถือปฏิบตัแิตกตา่งกนัไป แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว  
มีหลกัการในการพิจารณาอยู่ 6 ประการ คือ (พิมลจรรย์ นามวฒัน์; และ กิตต ิวฒันกลุ.  2532: 303-304) 

1. หลกัความสอดคล้องกบัความต้องการของบคุลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ บริการท่ีจะจดัให้นัน้
จะต้องตอบสนองความต้องการของบคุลากรสว่นใหญ่หรือทัง้หมด มิใชเ่ป็นการจดัให้แก่บคุลากรผู้ใด 
หรือกลุม่ใดโดยเฉพาะเทา่นัน้ ทัง้นีเ้พราะถ้าหากกระท าเชน่นัน้แล้วจะไมท่ าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ     
ในการให้บริการและไมคุ่้มกบัการด าเนินการนัน้ ๆ ด้วย 
 2. หลกัความสม ่าเสมอ กลา่วคือ การให้บริการจะต้องด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอมิใช่
ท า ๆ หยดุ ๆ ตามความพงึพอใจของผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ ทัง้นี ้เพราะถ้าหากด าเนินการอยา่ง
ไมต่อ่เน่ือง จะท าให้บคุลากรขององค์การไมเ่กิดความรู้สกึผกูพนั และจงรักภกัดีตอ่องค์การได้ 
 3. หลกัความสนองความต้องการ กลา่วคือ ประเภทของบริการท่ีจะจดันัน้จะต้องตอบสนอง
ตรงกบัความต้องการท่ีแท้จริงของบคุลากร มิใช่ตรงกบัความต้องการหรือความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดบัสงูขององค์การเพียงบางคนเทา่นัน้ ด้วยเหตนีุ ้ก่อนท่ีจะจดับริการใด ๆ จงึควรมีการส ารวจความ
ต้องการท่ีแท้จริงของบคุลากรในองค์การเสียก่อน มิฉะนัน้แล้วบริการท่ีจะจดัให้สญูเปล่าหรือไมคุ่้มคา่
แก่การด าเนินการ 
 4. หลกัความเสมอภาค กลา่วคือ บริการท่ีจะจดัขึน้จะต้องให้แก่บุคลากรทกุคนขององค์การ
อยา่งเสมอหน้า เท่าเทียมกนั ไมมี่การเลือกปฏิบตัิหรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดหรือกลุม่ใด 
 5. หลกัความประหยดั กล่าวคือ การท่ีองค์การจะบริการใด ๆ ให้แก่บคุลากรนัน้ จะต้องมีลกัษณะ
เป็นการเสริมสร้างความสามารถของบคุลากรในการชว่ยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต 
 6. หลกัความสะดวกในการปฏิบตั ิกล่าวคือ บริการใด ๆ ท่ีจะจดัให้มีขึน้นัน้ จะต้องสามารถ
น าเอาไปใช้ปฏิบตัไิด้โดยง่าย สะดวก และสิน้เปลืองทรัพยากรตา่ง ๆ ไมม่าก ไมเ่ป็นการสร้างภาระ
ยุง่ยากใจแก่บคุลากรขององค์การ 
 สรุปได้วา่ การให้บริการ หมายถึง การกระท าหรือปฏิบตัิการท่ีชว่ยให้ผู้ รับบริการได้รับ    
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภยั และความเป็นธรรม โดยมีหลกัการท่ีส าคญั คือ    
ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกบัความต้องการของบคุคลเป็นสว่นใหญ่เป็นหลกั ด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง
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และสม ่าเสมอ สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับบริการได้อยา่งเทา่เทียมกนั และมีคณุภาพ    
ของทรัพยากรและคณุภาพของบคุลากรผู้ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
บทบาท หน้าที่ของกองบริการการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 กองบริการการศกึษา มีบทบาทหน้าท่ีในการจดับริการการศกึษา แก่นิสิต นกัศกึษา ตัง้แต่
แรกเข้า ขณะใช้ชีวิตอยูใ่นสถาบนัจนกระทัง่ส าเร็จการศกึษา บทบาทและภาระหน้าท่ีของกองบริการ
การศกึษา จะจดัได้ครอบคลมุมากน้อยเพียงใดนัน้ นอกจากจะขึน้อยูก่บัปรัชญา ปณิธาน ความมุง่หมาย
และแนวคิดของแตล่ะสถาบนัแล้ว ยงัขึน้กบัก าลงัความสามารถและทรัพยากรของสถาบนัอดุมศกึษา
นัน้ด้วย ซึง่โดยทัว่ไปกองบริการการศกึษาได้มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้ใกล้เคียงกนั 
กลา่วคือ มีหน้าท่ีในลกัษณะท่ีให้การสง่เสริมและสนบัสนนุงานทางด้านวิชาการ การจดัการพฒันา 
ด าเนินการเรียนการสอน การผลิตบณัฑิต โดยรับผิดชอบตัง้แตน่กัศกึษาเร่ิมเข้าศกึษาจนกระทัง่ส าเร็จ
การศกึษา จะเห็นได้จากการศกึษาบทบาทหน้าท่ีของกองบริการการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
ดงัตอ่ไปนี ้
 การด าเนินงานของกองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลยั คือ จดัการและประสานงานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ให้มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตวัมากท่ีสดุ กองบริการการศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้รับอนมุตัใิห้แบง่สว่นราชการ โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคญั 4 ด้าน ดงันี ้(ทบวงมหาวิทยาลยั.  2535;  
อ้างอิงจาก กานดา กรีหิรัญ.  2541: 11) 

1. งานพฒันาหลกัสตูรและการสอน 
2. งานทะเบียนและสถิตนิกัศกึษา 
3. งานสง่เสริมวิจยัและต ารา 
4. งานธุรการ 

ส าหรับการด าเนินงานของกองบริการการศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  2547: ออนไลน์) มีการแบง่สว่นงานออกเป็น 4 งาน 
และมีขอบขา่ยของการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้

1. งานธุรการ  
2. งานทะเบียนและสถิตนิกัศกึษา 
3. งานเอกสารและการพิมพ์ 
4. งานหลกัสตูรและพฒันาคณาจารย์ 
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โดยท่ี มหาวิทยาลยัชินวตัร แบง่การบริหารงานของ ฝ่ายทะเบียนและการบริการการศกึษา ออกเป็น 2 กลุม่
งานใหญ่และ 6 งานยอ่ย และมีขอบขา่ยของการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้(มหาวิทยาลยัชินวตัร.  2545: 1-3) 
 1. กลุม่งานรับสมคัรนกัศกึษาและบริการการศกึษา (Admissions and Education Services) 
แบง่ออกเป็น 3 งานย่อยคือ 
 1.1 งานรับสมคัรนกัศกึษา (Admission) 
 1.2 งานบริการการศกึษา (Education Services)  
 1.3 งานข้อมลูบณัฑิต (Graduates Information) 

2. กลุม่งานทะเบียนนกัศกึษา (Regristration) แบง่ออกเป็น 3 งานยอ่ยคือ 
2.1 งานทะเบียนนกัศกึษา (Registration) 

 2.2 งานวดัผลและประมวลผล (Testing and Assessment) 
 2.3 งานตารางสอนและตารางสอบ (Classroom and Exam Schedules) 
ซึง่ พรรณพิมล ตรีมงคล (2545: 4) ได้ศกึษา เร่ือง ความพงึพอใจของนกัศกึษาภาคสมทบ ท่ีมีตอ่บริการ
วิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบวา่บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริการ
ของกองบริการการศกึษาใน สถาบนัอดุมศกึษา ระดบัคณะ พบวา่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของงานบริการวิชาการเป็น 3 ด้าน คือ บริการห้องสมดุ บริการ
ทะเบียนวดัผล และบริการส่ือการเรียนการสอน 
 สรุปได้วา่ กองบริการการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มีขอบขา่ยและลกัษณะงานท่ีคล้ายคลงึกนั 
โดยจะต้องเก่ียวข้องกบันกัศกึษาทัง้สิน้ ซึง่ขอบเขตของงานจะต้องครอบคลมุงานทกุด้านท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต ่
การรับสมคัรนกัศกึษา จนกระทัง่นกัศกึษาจบการศกึษาออกไป แตกตา่งกนัแตเ่พียงการแบง่หนว่ยงาน
ภายในของแตล่ะสถาบนั ทัง้นี ้สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่จะเลือกจดัลกัษณะใด ย่อมขึน้อยูก่บัแนวคิด
และวตัถปุระสงค์ของแตล่ะสถาบนั รวมทัง้ต้องค านงึถึงลกัษณะเฉพาะของสถาบนั ของทรัพยากรด้าน
ตา่ง ๆ  ของสถาบนัฯ ด้วย กองบริการการศกึษาจงึเป็นหนว่ยงานท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นต้องจดั
เพ่ือจดับริการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นิสิต นกัศกึษาและคณาจารย์และผู้ เก่ียวข้องให้สามารถด าเนินการเรียน
การสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
แนวคิด/หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกองบริการ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 แนวคิด/หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการของกองบริการการศกึษา ในการ
วิจยันีแ้บง่เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการจดัตารางสอนและ
ตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา ดงันี ้
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1.  ด้านการรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 การรับสมคัรนกัศกึษา ถือเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สนใจท่ีจะสมคัรเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนั 

อดุมศกึษามากท่ีสดุ และถือว่าเป็นกิจกรรมแรกของกองบริการการศกึษา เพ่ืออ านวยความสะดวก
นกัศกึษา โดยกิจกรรมตา่ง ๆ ในด้านรับสมคัรนกัศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะอ านวยความสะดวก        
ให้ผู้สมคัรได้รับสถานภาพนกัศกึษาภายหลงัท่ีผู้สมคัรตดัสินใจเลือกท่ีจะเข้าศกึษาแล้ว ก่อนการ
ด าเนินการ ลงทะเบียนเรียนตามปกติตอ่ไป โดยจะมีหน้าท่ีและความรับผิดขอบเก่ียวข้องกบักิจกรรม
ตา่ง ๆ คือ การรับสมคัรนกัศกึษา การจดัสอบคดัเลือก การออกจดหมายรับเข้าศกึษา การปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม่ (มหาวิทยาลยัชินวตัร.  2542) โดยท่ีการรับสมคัรนกัศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 
สถานศกึษาจะประกาศรับนกัศกึษาใหม่ในชัน้ปีท่ี 1 การรับนกัศกึษาจะเร่ิมจาการประกาศรับนกัศกึษา
ก่อนเปิดภาคเรียน โดยทัว่ไปจะประกาศรับนกัศกึษาใหม่ปีละ 1 ครัง้ แตใ่นสถานศกึษาบางแหง่อาจรับ
สมคัรปีละ 2 ครัง้ ตามแตน่โยบายของสถานศกึษา การรับนกัศกึษาในแตล่ะครัง้จะมีขอบเขตของการ
รับสมคัรนกัศกึษาใหม ่ดงันี ้(ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์.  2542: 188-189) 
  1. การก าหนดจ านวนในแตล่ะสาขาของการรับสมคัร จ านวนท่ีรับสมคัร และสาขาวิชา 
ในแตล่ะปีการศกึษาอาจไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นความต้องการของสงัคม ตลอดจน  
ความพร้อมของบคุลากรและสถานศกึษา รวมทัง้ความต้องการของผู้ ท่ีต้องการจะสมคัรเข้าศกึษาด้วย 
  2. การก าหนดเวลาในการรับสมคัร เวลาท่ีใช้ในการรับสมคัรจะก าหนดเวลาตัง้แตจ่ านวนวนั 
ในการขายใบสมคัร เวลาท่ีสมคัรสอบ ถ้ามีจ านวนผู้มาสมคัรสอบมาก ตลอดจนเวลาสอบข้อเขียน 
สอบสมัภาษณ์ การประกาศผลสอบ การรายงานตวั และการขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา 
  3. สถานท่ีสมคัร สถานท่ีสมคัรนีจ้ะใช้สถานศกึษาหรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไว้รวมทัง้
วิธีการในการซือ้ใบสมคัรและสัง่ซือ้ใบสมคัรทางไปรษณีย์ ตลอดจนการก าหนดสถานท่ีสอบ 
  4. คณุสมบตัขิองผู้สมคัรสอบ ต้องระบไุว้ให้ชดัเจนในด้าน เพศ อาย ุวฒุิท่ีส าเร็จการศึกษา
ก่อนสมคัรสอบเพ่ือศกึษาตอ่ ตลอดจนประสบการณ์ คะแนนเฉล่ีย และใบรับรองอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 
  5. การก าหนดวิชาท่ีต้องสอบ และจ านวนคะแนนท่ีต้องการในการสอบผา่น รวมทัง้วิธีการ
คดัเลือก สถานศกึษาบางแห่งอาจก าหนดสอบข้อเขียน หรือสอบสมัภาษณ์อยา่งใดอย่างหนึง่ หรืออาจ
สอบข้อเขียนก่อนแล้วจงึสมัภาษณ์ แตล่ะสถานศกึษาอาจก าหนดไม่เหมือนกนั อย่างไรก็ตามสถานศกึษา
ของรัฐ อาจต้องถือปฏิบตัติามระเบียบ และค าสัง่ของกระทรวงเจ้าสงักดั 
  6. การประกาศผลสอบและสถานท่ีประกาศผลสอบ ซึง่ต้องแจ้งให้ผู้สมคัรทราบลว่งหน้า 
โดยทัว่ไปจะก าหนดและประกาศไว้ในใบสมคัร 
  โดยการรายงานตวัเป็นนกัศกึษาใหม ่เป็นกระบวนการเม่ือผู้ รับสมคัรเข้าศกึษาตอ่ได้ผ่าน
เกณฑ์และคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศกึษาประการรับสมคัรแล้ว ผู้ผ่านการสอบคดัเลือกต้อง
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รายงานตวัตอ่สถานศกึษาตามระเบียบและวิธีการปฏิบตัิท่ีสถานศกึษาก าหนดไว้ ซึง่มีหลกัในการ
ด าเนินการ ดงันี ้ 
  1. การรายงานตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาโดยทัว่ไป สถานศกึษาจะก าหนดการ    
วนัขึน้ทะเบียน พร้อมด้วยการน าหลกัฐานตา่ง ๆ มาแสดง พร้อมทัง้ผู้ปกครองซึง่จะต้องมาเซ็นรับรอง
ความประพฤตแิละการเรียนตอ่สถานศกึษา ตลอดจนการช าระคา่ลงทะเบียน และอ่ืน ๆ  
  2. ก าหนดวนัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมใ่นสถานศกึษา โดยจดุมุง่หมายของการปฐมนิเทศ 
ก็เพ่ือให้นกัศกึษาได้รู้จกัสถานศกึษาใหม ่เพ่ือการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม  
  3. การจดัการเรียนเพ่ือปรับพืน้ฐาน ในกรณีนกัศกึษามาจากสถานศกึษาตา่ง ๆ เพ่ือจะช่วย 
ในการปรับตวัให้เข้าใจถึงหลกัสตูรเนือ้หา และวิธีการเรียนการสอน สถานศกึษาบางแหง่อาจจดัการสอน
ปรับพืน้ฐานวิชาหลกั ๆ ก่อนเปิดภาคการศกึษา 
  4. การจดัคา่ยพกัแรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือชว่ยสง่เสริม การปรับตวัให้เข้ากบัสถานศกึษา
และเพ่ือนกัเรียนนกัศกึษา จดุมุง่หมายของการจดัคา่ยพกัแรมและกิจกรรม ก็เพ่ือให้นกัเรียนนกัศกึษา  
ท่ีศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาเดียวกนั แตต่า่งสาขาวิชาได้ท าความรู้จกัคุ้นเคยกนั เพ่ือจะได้ท างาน และ
ร่วมกิจกรรมชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในด้านการสงัสรรค์ 
 มีผู้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการให้บริการนกัศกึษาด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา
ดงันี ้สทุธิศรี มว่งสวย.  (2550: 39-40) ได้ศกึษาความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีมีตอ่การให้บริการงาน
ทะเบียน ส านกับริการทางวิชาการและทดสอบ ศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบวา่นกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 1 มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง-มาก นอกจากนี ้หทัยา ชาตวิฒันะสิริ.  (2530: 119-123) 
ได้ศกึษา วิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การให้บริการของส านกับริการทางวิชาการและ
ทดสอบ ประเมินผล มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของหน่วยงาน
ตา่ง ๆของส านกับริการวิชาการและทดสอบประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
ความเหมาะสมของสถานท่ีและการประชาสมัพนัธ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพการให้บริการพบวา่
นกัศกึษาส่วนใหญ่เข้าใจว่าส านกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลมีเจ้าหน้าท่ีบริการทกุอยา่ง
ตามท่ีนกัศกึษาต้องการและทราบประเภทการให้บริการเพียงบางประการเทา่นัน้ ปัญหาในการใช้
บริการเกิดจากเจ้าหน้าท่ีชัน้ผู้ น้อย ระบบการท างานของส านกับริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล และตวันกัศกึษา สว่น อลัไฮเดอร์ (Alhaider.  1987) ได้ศกึษาทศันะของอาจารย์ นกัศกึษา 
และคณะกรรมการนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดับริการนกัศกึษา ของมหาวิทยาลยัไฟซาล ประเทศ
ซาอดุิอาระเบีย ผลการวิจยั พบวา่ อาจารย์,นกัศกึษา และคณะกรรมการนกัศกึษาให้ความส าคญั    
ตอ่การบริการท่ีเก่ียวกบัการรับเข้าศกึษา การลงทะเบียน การปฐมนิเทศ การบริการอาหาร การบริการ
สขุภาพ การบริการหอพกั การบริการให้ค าปรึกษา และการบริการแนะแนวในระดบัสงู และยงัพบอีกว่า
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คณุภาพของการบริการท่ีมหาวิทยาลยัยงัจดัให้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ การจดับริการสว่นใหญ่       
ยงัไมมี่ความแนน่อนชดัเจน  

สรุปได้วา่การให้บริการด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ควรค านงึถึงความ
สะดวก คณุภาพของบคุลากรผู้ให้บริการ คือจะต้องมีความรอบรู้ในงานเป็นอยา่งดี ให้บริการและอทุิศ
เวลาด้วยความเตม็ใจมีอธัยาศยักบัผู้ รับบริการ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูรายละเอียด วิธีการ และ
ขัน้ตอนในการด าเนินงานทางชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย มีการก าหนดชว่งเวลาท่ีสะดวก
เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 
 2. ด้านการจัดตารางสอนและตารางสอบ 

การจดัตารางสอนเป็นการวางแผนงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีการใช้ปัจจยัและทรัพยากร  
อย่างคุ้มคา่ ภารกิจของการจดัตารางสอน ได้แก่ การจดักลุ่มนกัศกึษา การจดัแผนการเรียน การคดัเลือก
อาจารย์ผู้สอน การจดัห้องเรียน การก าหนดรายวิชาลงสู่ตารางสอนเป็นต้น ดงันัน้สถานศกึษาทัง้หลาย
จงึพยายามพฒันาวิธีการจดัตารางสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากท่ีสดุ โดยทัว่ไปแล้ว ตารางสอน 
หมายถึง ตารางท่ีก าหนดรายวิชาอาจารย์ผู้สอน และห้องเรียนตามคาบเวลาของแตล่ะวนัในสปัดาห์หนึง่ ๆ 
(สนัต์ ธรรมบ ารุง.  2525: 74) 

ตารางสอนแบง่ออกได้ 2 ประเภท คือ 
1. ตารางสอนรวม (Master Timetable) เป็นตารางสอนระดบัสถาบนั คณะวิชา หรือภาควิชา

ในตารางสอนระบถุึงรายวิชา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน เพ่ือใช้ควบคมุการด าเนินงานทางวิชาการ
ทัง้หมดของสถาบนั 

2. ตารางสอนเฉพาะ (Specific Timetable) เป็นตารางสอนท่ีจ าแนกออกตามประโยชน์ของผู้ ใช้ 
ได้แก่ ตารางอาจารย์ผู้สอน ตารางสอนนกัเรียน ตารางห้องเรียน (Melvin.  1971: 13 -18)  

การจดัตารางสอนเป็นกระบวนการเปรียบเทียบและแสวงหาวิธีการจดัองค์ประกอบตา่ง ๆ  
ในสถานศกึษาลงในตารางคาบเวลาอย่างเหมาะสม โดยต้องค านงึถึงตวัแปรและเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้มากท่ีสดุ 
การจดัตารางสอนจงึต้องใช้บคุลากรและเวลามากในการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ เพ่ือก าหนด
องค์ประกอบตา่ง ๆ ลงสูค่าบเวลาอย่างเหมาะสม ภายใต้เง่ือนไขและตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้(Salt.  1978: 
10-12) 

 1. องค์ประกอบด้านอาจารย์ 
 2. องค์ประกอบด้านหลกัสตูร 
 3. องค์ประกอบด้านนกัศกึษา  
 4. องค์ประกอบด้านเวลา  
 5. องค์ประกอบด้านอาคารสถานท่ีเรียน  
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การก าหนดตารางสอนหลกัของมหาวิทยาลยัเป็นกระบวนการในการใช้ทรัพยากรทาง
การศกึษาควรจดัวิชาเรียนของนกัศกึษาให้สมัพนัธ์กบัเวลา 

  การจัดท าตารางสอน  ในขัน้แรกจะต้องมีการรายงานข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนนกัศกึษา
แตล่ะหลกัสตูร กลุม่ของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกของเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในแตล่ะสปัดาห์ (Blakesley.  1980) การพิจารณาด าเนินการเพ่ือก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ของข้อมลู
แตล่ะสว่นเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ จะท าให้การจดัท าตารางสอนของแตล่ะวิชาได้เหมาะสม ครบถ้วน
และถกูต้อง ดงันี ้จ านวนนกัศกึษา โดยปกตกิ าหนดโดยระดบัชัน้ปี หลกัสตูรและแผนการเรียนสามารถ
ประมาณได้จากจ านวนนกัศกึษาท่ีสงักดัในคณะวิชา โดยดขู้อก าหนดของหลกัสตูรด้วยวา่ เป็นวิชา
บงัคบั หรือวิชาเลือก ตลอดจนรายละเอียดของรายวิชาท่ีต้องการเพิ่มเตมิ 

กลุม่รายวิชา พิจารณาจากหลกัสตูรและโปรแกรมการเรียนเป็นกลุม่ของวิชาบงัคบัหรือวิชา
เลือกของหลกัสตูร โดยก าหนดรูปแบบรายวิชาท่ีคล้ายคลงึกนัไว้ด้วยกนั อาจแบง่ยอ่ยเป็นตอนเรียน
ตา่ง ๆ 

อาจารย์ผู้สอน โดยปกตพิิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เก่ียวกบัวิชาท่ีเปิด
สอนทางคณะวิชาเป็นผู้ก าหนดมาพร้อมกบัรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษา ซึง่อาจจะเป็น
อาจารย์ประจ าในคณะวิชา อาจารย์พิเศษจากตา่งคณะวิชาหรือจากหนว่ยงานภายนอก 

สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยปกตไิด้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียน
จะต้องทราบข้อมลูเก่ียวกบัความบรรจขุองห้องเรียน สภาพภายในห้องเรียน ห้องปฏิบตักิารข้อมลูตา่ง 
ๆ เหลา่นี ้จะชว่ยให้การจดัห้องเรียนของแตล่ะคณะวิชาเหมาะสมและถกูต้อง 

วนัเวลา ท่ีสอนในสปัดาห์ ในการก าหนดวนั เวลาท่ีสอนจะต้องค านงึถึงหลาย ๆ ด้าน เชน่
ด้านอาจารย์ผู้สอน นกัศกึษา ห้องเรียนและหลกัสตูรการศกึษา ด้านอาจารย์ผู้สอนนัน้ อาจเป็นอาจารย์
ประจ า ซึ่งอาจจะมีงานสอนมากกวา่หนึ่งวิชาหรือมีภาระงานอ่ืน ๆ อีก ซึง่จะต้องจดัช่วงเวลาให้เหมาะสม  
ถ้าเป็นอาจารย์พิเศษก็ต้องจดัตามเวลาท่ีอาจารย์ก าหนดให้ ด้านนกัศกึษาต้องพิจารณากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย เช่น การเรียนวิชาทหาร ด้านห้องเรียนนัน้จะต้องไมซ่ า้ซ้อนในวนั เวลาเดียวกนั ด้านหลกัสตูร
การศกึษาจะต้องค านงึถึงวนัเวลาสอนของวิชาบงัคบั วิชาเลือก ส าหรับวิชาท่ีต้องสอบผา่นก่อน หรือ
วิชาศกึษาทัว่ไป ควรจดัให้มีการสอนในวนัเวลาเดียวกนั ดงันัน้ในการก าหนดวนั เวลาท่ีสอน จะต้องระวงั  
มิให้วนั เวลาของแตล่ะวิชาในชัน้ปีเดียวกนัซ า้ซ้อนกนั 

โดยท่ี ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2542: 153-155) กลา่วถึงสิ่งท่ีควรค านงึถึงในการจดั
ตารางสอน ไว้ดงันี ้

1. เค้าโครงของหลกัสตูร การแบง่หมวดวิชา วิชาบงัคบั วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี แตล่ะวิชา 
ต้องใช้ห้องเรียนและอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในลกัษณะใดบ้าง 
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2. จ านวน นกัศกึษา ท่ีจะลงทะเบียนในวิชาแตล่ะวิชา และจดัเป็นก่ีห้อง ก่ีกลุม่ 
3. ระยะเวลาหรือคาบชัว่โมงในการสอนแบง่เป็นก่ีคาบ คาบละก่ีนาที ในหนึง่วนัจะจดั       

ได้ก่ีคาบ 
4. จ านวนห้องเรียนและขนาดของห้องเรียน รวมทัง้ลกัษณะห้องเรียนท่ีใช้ 
5. จ านวนครูอาจารย์ท่ีจะรับผิดชอบในแตล่ะวิชา 
6. วิทยากรพิเศษ และความสะดวกในการเชิญมาสอน 
7. ภาระงานสอนของครูแตล่ะคน  

และยงัได้กลา่วถึง หลกัในการจดัตารางสอน มีดงันี ้
1. จดัให้ครบตามโครงสร้างของหลกัสตูร เพ่ือให้นกัเรียนนกัศกึษาได้ลงทะเบียนและเรียน 

ได้ตามหลกัสตูร 
2. มีการพิจารณาการจดัตารางสอนตามธรรมชาตขิองแตล่ะรายวิชา เพ่ือเอือ้อ านวยตอ่  

การเรียนของนกัเรียนนกัศกึษา ไมใ่ห้เกิดความเครียดหรือเหน่ือยเกินไป และไมใ่ห้ผลของวิชาหนึง่
กระทบกบัอีกวิชาหนึง่ เชน่ วิชาภาคปฏิบตัิ ควรจะจดัควบคูก่บัทฤษฎีของวิชานัน้ และไมค่วรเป็น 2 
รายวิชาหนึง่วนั 

3. จดัให้มีเวลาท่ีนกัเรียนนกัศกึษาสามารถศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. จดัวิชาท่ีเป็นทฤษฎีและมีการค านวณไว้ในภาคเช้ามากกวา่ภาคบา่ย 
5. ควรพิจารณาถึงครูอาจารย์ เชน่ ความสะดวกท่ีจะสอน การมีเวลาวา่งตรงกนัเพ่ือการ

ประชมุหารือในภาควิชาหรือแผนกวิชา 
ในการด าเนินงานฝ่ายตารางสอนและตารางสอบ จะรวบรวมต้นฉบบัตารางสอนจากคณะ

วิชาตา่ง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดหมวดหมู่ตามความเหมาะสม โดยให้นกัศกึษาแตล่ะคณะวิชาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้โดยไมซ่ า้ซ้อนกนั โดยเฉพาะวิชาพืน้ฐานท่ีนกัศกึษาหลายคณะต้องเรียนร่วมกนั 
โดยค านงึถึงวนั เวลา หลกัสตูร และโปรมแกรมการศกึษา การจดัห้องเรียนให้เหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษาและไมซ่ า้ซ้อนกนั เวลาของอาจารย์ผู้สอนแตล่ะทา่นให้มีเวลาสอนชว่งเช้าหรือชว่งบา่ยเสมอ
กนั หรืออาจารย์สอนหลายวิชา ก็จะต้องจดัเวลาของวิชาท่ีสอนไมใ่ห้ซ า้ซ้อนกัน ในการจดัตารางสอนนี ้
จ าเป็นต้องใช้กระดานขนาดใหญ่ ชว่ยในลกัษณะของแผนท่ีตารางเป็นรายการเมตริก ด้านหนึง่จะเป็น
อาคาร ห้องเรียน ความจแุละเคร่ืองมือเฉพาะในแตล่ะห้อง อีกด้านหนึง่ จะเป็นวนัในสปัดาห์คาบเวลา
แตล่ะวนั เพ่ือสะดวกในการแก้ไขและตรวจสอบความถกูต้องเก่ียวกับรายละเอียดตา่ง ๆ บางสถาบนั 
ใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัท า 

 การจัดท าตารางสอบ  ฝ่ายตารางสอน ตารางสอบจะน าวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษา จดัชว่งเวลาสอบตามปฏิทินการศกึษา และจดัวนัเวลาสอบของแตล่ะวิชา โดยมีหลกัเกณฑ์
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คือต้องจดัวนัเวลาสอบให้สมัพนัธ์กบัวนัเวลาของการเรียน และค านงึถึงวิชาตา่ง ๆ เชน่ วิชาบงัคบัหรือ
วิชาเลือกท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูรของนิสิตแตล่ะชัน้ปีไมใ่ห้มีวนั เวลา สอบท่ีซ า้กนั หรือบางวิชาอาจารย์
ผู้สอนจดัสอบเอง โดยปกตกิารก าหนดวนัเวลาสอบจะด าเนินการก่อนการลงทะเบียนเรียนและพิมพ์
เผยแพร่ให้นิสิตทราบ พร้อมกบัตารางสอน หรือพิมพ์แยกชดุแล้วแตก่รณี เพ่ือให้นกัศกึษาทราบก าหนด
วนั เวลาสอบไล่ของตนเองจากวิชาท่ีเลือกเรียน (สงบ คงคา.  2537: 24) ในการด าเนินการจะต้องรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัอาคาร และห้องสอบ ลกัษณะและความจขุองห้อง สถิตกิารลงทะเบียนของนกัศกึษาใน
แตล่ะรายวิชาและตอนน ามาจดัรายการก าหนดห้องสอบของวิชาตา่ง ๆ และจ านวนนกัศกึษาในแตล่ะ
ห้องเรียนโดยวิธีการเรียงล าดบั เพ่ือด าเนินการและตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จงึท าการจดัพิมพ์เพ่ือ
ประกาศให้นกัศกึษาทราบ ซึ่งจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัห้องด้วย ท่ีนัง่สอบ รายช่ือ  ผู้ เข้าสอบและวิชาท่ี
สอบ ประสานงานกบัคณะวิชา ฝ่ายสถานท่ีเพ่ือด าเนินการเก่ียวกบัอาจารย์ควบคมุสอบ อปุกรณ์ท่ีใช้
ในการสอบ การจดัเตรียมห้องสอบ 
 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2542: 192-194) กลา่ววา่ หลกัในการจดัตารางสอบมีดงันี ้

1. วิชาท่ีจดัสอบในแตล่ะวนัควรไมเ่กิน 2 วิชา  ทัง้นีก็้เพ่ือให้นกัเรียนนกัศกึษาได้พกัและ          
ผอ่นคลายความเครียดในการสอบ 

2. ห้องเรียนท่ีใช้ในการสอบ ควรจะมีความเงียบ มีอากาศถ่ายเทได้ดี การจดัโต๊ะเก้าอีห้า่งกนั
ได้พอสมควร 

3. เวลาท่ีใช้สอบควรจะพอเหมาะกบัเนือ้หาวิชา และหนว่ยกิตท่ีเรียนในรายวิชานัน้ ซึง่ต้อง
ค านงึถึงวิชาท่ีเป็นทฤษฎีหรือปฏิบตัิ การจดัสอบภาคปฏิบตัมิกัจดัสอบแยกจากทฤษฎีเพ่ือจะสะดวก 
ไปในการเตรียมสถานท่ีสอบ 

4. ควรจดัครูอาจารย์คมุสอบให้พร้อมอย่างน้อยห้องละ 2 คน เม่ือจ าเป็นต้องไปนอกห้อง          
จะได้มีครูอาจารย์อยูป่ระจ าห้องสอบ 

5. ควรจดัครูอาจารย์ส ารองไว้จ านวนหนึง่ เพื่อว่าเม่ือขาดผู้คมุสอบจะได้เข้าแทนได้ 
6. ระเบียบการเข้าห้องสอบ ควรแจ้งให้นกัเรียนศกึษาตลอดจนครูอาจารย์ได้ทราบและถือ

ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
7. การจดัพิมพ์ข้อสอบนัน้ ควรจะได้จดัเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในการจดัพิมพ์ และ

ป้องกนัการร่ัวไหลของข้อสอบ 
8. ควรจะได้ก าหนดเวลาสง่คะแนนสอบให้ฝ่ายทะเบียน เพ่ือจะได้รวบรวมคะแนน และ

ประเมินผลสอบ เพ่ือให้นกัเรียนนกัศกึษาได้ทราบลว่งหน้าก่อนการลงทะเบียนในภาคเรียนถดัไป     
และการให้บริการในการจดัสอบนัน้ ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2542: 192-193) กลา่วไว้วา่ 
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เม่ือนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาเรียนแล้ว การเรียนในระบบหนว่ยกิตจะมีการวดัผลการศกึษา 
โดยจดัให้มีการสอบในการสอบแตล่ะวิชา สถานศกึษาโดยทัว่ไปจะปฏิบตัิดงันี ้

1. ท าหนงัสือเวียนเพ่ือให้อาจารย์แจ้งความจ านง ถึงรายละเอียดของวิชาท่ีต้องการจะให้งาน
ฝ่ายทะเบียนจดัเก่ียวกบัตารางสอบ เชน่ วิชาท่ีจะสอบ จ านวนคาบท่ีสอบ ลกัษณะของข้อสอบ 
อปุกรณ์ท่ีต้องการใช้เก่ียวกบัการสอบ เป็นต้น 

2. เม่ือจดัตารางสอบแล้ว งานฝ่ายทะเบียนจะประกาศให้นกัศกึษาทราบ เพ่ือจะได้ตรวจสอบ
ถึงวิชาท่ีตนเองสอบวา่มีชัว่โมงสอบตรงกนัหรือไม ่ตลอดจนสิทธิอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการสอบ 

3. การแจ้งระเบียบเก่ียวกบัการสอบ เพ่ือให้นกัศกึษาได้ถือเป็นแนวในการปฏิบตัิก่อนการ
สอบและระหว่างการสอบ 
 มีผู้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการให้บริการนกัศกึษาด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ ดงันี ้
รัชนีพร ชยัทวิชธานนัท์ (2532: 83) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาปัญหาของการบริหารงานทะเบียนและสถิต ิ
นิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ ปัญหาการประกาศเปล่ียนแปลงตารางสอน พบว่า 
ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบตัิต ่ากวา่ 5 ปี มีปัญหาระดบัปานกลาง สว่นผู้ปฏิบตังิานท่ีมี
ระยะเวลา 5 ปี และสงูกวา่ 5 ปี มีปัญหาระดบัมาก และจากการสรุปผลแบบสอบถามนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2523: 6-9) เก่ียวกบัเร่ืองการจดทะเบียนศกึษาลกัษณะวิชาลว่งหน้า  พบวา่ 
ปัญหาท่ีคณะเปล่ียนแปลงตารางสอนหลงัจากท่ีได้ลงทะเบียนไปแล้วมีผลกระทบตอ่การวางแผนการเลือกวิชา
เรียนและเสียเวลาในการตดัสินใจของนกัศกึษา โดยเฉพาะนกัศกึษาคณะสงัคมศาสตร์และวารสารศาสตร์ 
สว่นพจนา สมทรัพย์ (2548: 66) ได้ท าการศกึษาวิจยั เร่ือง ความคดิเห็นของนิสิต ท่ีมีตอ่การให้บริการ
การศกึษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่านิสิต มีความคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิในเร่ืองของการจดัพิมพ์ตารางเรียน ตารางสอบว่าควรจดัพิมพ์ส าหรับแจกนิสิต
ด้วย ทัง้นีต้ารางสอบท่ีผา่นมาจะออกช้าและจดัให้สอบตอ่ ๆ กนั จนไมมี่เวลาเตรียมตวัในการสอบ
รายวิชาตอ่ไป การจดัห้องสอบหลายวิชาในห้องเดียวกนั ไมดี่เลยคนเดนิไปมากนัวุ่นวาย เสียสมาธิ 
และเจ้าหน้าท่ีหน่วยทะเบียนควรจะมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกว่านี ้

สรุปได้วา่การให้บริการด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบจะต้องเร่ิมตัง้แตก่ารจดัเตรียมห้อง 
การประชาสมัพนัธ์รายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงตารางสอน ตารางสอบ       
การอ านวยความสะดวกในการจดัสอบ รวมถึงในกรณีอ่ืนด้วย ควรมีการจดัสถานท่ีเฉพาะส าหรับการ
ตดิประกาศแจ้งข่าวสารท่ีเหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึง  ทัง้นี ้สิ่งส าคญัคือข้อมลูต้องทนัสมยั รวดเร็ว  
และแตล่ะห้องควรมีการติดประกาศตารางการใช้ห้องไว้หน้าห้องและในการจดัตารางสอน ตารางสอบ
ควรต้องดคูวามเหมาะสมของแตล่ะห้อง, อปุกรณ์อ านวยความสะดวก รวมถึงรายวิชาท่ีเรียนหรือสอบด้วย 

 



 23 

 3. ด้านการลงทะเบียนเรียน 
งานทะเบียนโดยทัว่ไป มีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา   

ทัง้สถาบนัการศกึษา ซึง่จะมีความแตกตา่งกนับ้างในรายละเอียดเก่ียวกบักฎระเบียบข้อบงัคบัของ
สถาบนัการศกึษานัน้ ๆ เชน่ จ านวนหน่วยกิตต ่าสดุ - สงูสดุ ท่ีอนญุาตให้ลงทะเบียนเรียน ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ ตลอดจนวิธีการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น การลงทะเบียนเรียนในปัจจบุนัสว่นใหญ่จะเป็น
การลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยท่ีปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2542: 192-193) กลา่วว่า          
การลงทะเบียนวิชาเรียน ตามระเบียบของสถานศกึษา เม่ือนกัเรียนนกัศกึษาได้ขึน้ทะเบียน และมอบตวั
เป็นนกัเรียนนกัศกึษาของสถานศกึษาแล้ว นกัเรียนนกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระ
เงินตามวนัท่ีก าหนด นกัเรียนนกัศกึษาผู้ใดท่ีไมล่งทะเบียนท่ีก าหนดจะถกูปรับการลงทะเบียนลา่ช้า 
ส าหรับนกัเรียนนกัศกึษาท่ีมีเหตจุ าเป็นไมส่ามารถลงทะเบียนได้ สถานศกึษาจะให้ย่ืนค าร้องขอผ่อนผนั
การช าระเงินลงทะเบียนและมีค ารับรองจากผู้ปกครองด้วย ซึง่มีข้อปฏิบตัใินการลงทะเบียนวิชาเรียน 
ดงันี ้

1. หาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอรับแบบฟอร์มบตัรลงทะเบียน และรับค าปรึกษาหารือเก่ียวกับ
วิชาท่ีจะลงทะเบียน 

2. ตรวจดรูายละเอียดในบตัรลงทะเบียน และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามอนมุตัิการลงทะเบียน 
แล้วน าบตัรลงทะเบียนนัน้ไปช าระเงินท่ีฝ่ายการเงิน 

3. ย่ืนบตัรลงทะเบียนพร้อมใบเสร็จรับเงินตอ่แผนกทะเบียน 
ข้อปฏิบตัใินการเพิ่ม-เปล่ียน-ถอนวิชาเรียน มีขัน้ตอนในการปฏิบตัดิงันี ้
1. ตดิตอ่ขอรับบตัรเพิ่ม-เปล่ียน-ถอนวิชาเรียน ภายในเวลาท่ีก าหนดจากแผนกทะเบียน 
2. กรอกรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวนหนว่ยกิต ของวิชาท่ีต้องการเพิ่ม-เปล่ียน-ถอนให้ถกูต้อง 

และชดัเจน 
3. พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ และลงนามอนมุตันิ าบตัร-เพิ่ม-เปล่ียน-ถอน

วิชาเรียนไปย่ืนตอ่แผนกทะเบียน 
ซึง่การลงทะเบียน แบง่เวลาท าการลงทะเบียนเรียนได้ 3 ประเภท 
1. การลงทะเบียนลว่งหน้า เป็นเทคนิคในการกระจายงานลงทะเบียนไมใ่ห้มาแออดัในชว่ง

ของการลงทะเบียนปกติ โดยมหาวิทยาลยัท่ีจดัให้มีการลงทะเบียนลว่งหน้า จะก าหนดชว่งเวลา       
ให้นกัศกึษามาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการลงทะเบียนปกต ิของภาคการศกึษาถดัไป เชน่ในระบบ
ทวิภาคในตา่งประเทศจะด าเนินการในเดือนพฤษภาคม ส าหรับฤดใูบไม้ร่วง และในเดือนพฤศจิกายน 
หรือเดือนธนัวาคม ในฤดใูบไม้ผลิ สว่นในมหาวิทยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาไทย เชน่ จฬุาลงกรณ์
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มหาวิทยาลยั จะด าเนินการในชว่งของสปัดาห์ท่ี 12 ของภาคการศกึษาปกต ิ(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
2535: 10-12) หรือตามความเหมาะสมของแตล่ะมหาวิทยาลยั 

การลงทะเบียนล่วงหน้าจะเป็นผลให้สามารถคาดการณ์จ านวนรายวิชาและกลุม่ผู้ เรียน   
ชว่ยลดภาระของการลงทะเบียนปกติ พฒันาเวลาลงทะเบียนให้เหมาะสมกบัขนาดของตอนเรียน 
นกัศกึษาประหยดัคา่ใช้จา่ยส าหรับการมาอยูใ่นสถาบนัหลายวนั ก่อนเปิดภาคการศกึษาและ         
การวางแผนท่ีสอดคล้องของภาควิชาแตล่ะคณะวิชาเปิดรายวิชาเอก วิชาโท และวิชาเลือกเสรี       
ตามความต้องการของนกัศกึษา 

2. การลงทะเบียนปกต ิโดยปกตจิะก าหนดชว่งเวลาของการลงทะเบียนปกตกิ่อนเปิดภาค
การศกึษาประมาณ 1-2 สปัดาห์ หรือในบางมหาวิทยาลยัจะก าหนดชว่งเวลาลงทะเบียนหลงัจากเรียน
แล้วประมาณ 1-2 สปัดาห์ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสทดลองเรียนก่อนการลงทะเบียนเรียนเพ่ือลดจ านวน
นกัศกึษาท่ีจะเพิ่มหรือลดรายวิชาภายหลงั 

ระบบการลงทะเบียนปกตจิะมีผลให้ภาควิชาและคณะวิชาสามารถเปล่ียนแปลงตารางสอน
ให้เหมาะสมก่อนการลงทะเบียน การจดัท าสารสนเทศหลงัการลงทะเบียนมีความสมบรูณ์และถกูต้อง
ตลอดจนจ านวนนกัศกึษาท่ีเพิ่ม–ลดวิชาเรียน จะมีจ านวนน้อยลง เน่ืองจากทราบผลการเรียน        
ก่อน การลงทะเบียน 

3. การลงทะเบียนสาย ในการลงทะเบียนลว่งหน้า และการลงทะเบียนปกตจิะมีนกัศกึษา
จ านวนหนึง่ไมมี่สิทธ์ิท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้าได้ หรือนกัศกึษาท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียน แตไ่มไ่ด้มา
ลงทะเบียนลว่งหน้าหรือไมไ่ด้มาลงทะเบียนในชว่งเวลาของการลงทะเบียนปกต ิจะต้องมาด าเนินการ
ลงทะเบียนในชว่งก าหนดเวลาของการลงทะเบียนสายตามปฏิทินการศกึษาของแตล่ะมหาวิทยาลยั 
และจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทะเบียนสายและกฎเกณฑ์การเสียคา่ปรับ ส าหรับการมา
ลงทะเบียนสายตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

การเพิ่มรายวิชา จะก าหนดช่วงเวลาของการเพิ่มรายวิชาหลงัจากการลงทะเบียนปกติแล้ว  
ซึง่อาจจะเป็นวนัแรกของการเปิดภาคการศกึษาในกรณีการลงทะเบียนปกตกิระท าก่อนเปิดภาคเรียน 
เม่ือนิสิตเพิ่มรายวิชาแล้ว จ านวนหนว่ยกิตรวมของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไว้ทัง้หมด จะต้องไมเ่กิน
จ านวนหน่วยกิตสงูสดุท่ีก าหนดส าหรับสภาพนิสิต 

การลดรายวิชา จะก าหนดเวลาของการลดรายวิชาหลงัจากลงทะเบียนปกตแิล้ว เชน่เดียว 
กบัการเพิ่มรายวิชา แตช่ว่งเวลาท่ีก าหนดจะมากกวา่เม่ือนิสิตลดรายวิชาแล้ว จ านวนหนว่ยกิตรวม     
ท่ีเหลือของรายวิชาทัง้หมดท่ีจะลงทะเบียนเรียนจะต้องไมต่ ่ากว่าท่ีก าหนด ยกเว้นในกรณีท่ีจะส าเร็จ
การศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 
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นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนต้องช าระคา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศกึษาประเภทตา่ง ๆ ตามระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลยั 

เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการลงทะเบียน ควาน (Quann. 1980) กลา่ววา่วตัถปุระสงค์ของ
การลงทะเบียนเก่ียวข้องกบั 

 1. แนะน านิสิตเก่ียวกบัการจดัตารางเวลาเรียนไมซ่ า้ซ้อนกนั 
 2. จ านวนนิสิตสงูสดุท่ีลงทะเบียนตามข้อก าหนดของวิชา เวลา และสถานท่ีท่ีจดัหาได้ 
 3. สรุปรวบรวมหรือแยกรายการวิชาเรียนท่ีปิดก่อนก าหนด 
 4. ด าเนินการรักษาความสมดลุของตอนเรียน ชนิดของชัน้เรียนและภาระการสอน 
 5. ด าเนินการจดทะเบียนโดยใช้เวลาท่ีเก่ียวกบันิสิตคณะวิชาและผู้ปฏิบตังิานน้อยท่ีสดุ 
 6. รวบรวมคา่สอนพิเศษและคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามเง่ือนไขของสถาบนัหรือของรัฐ

ทัง้นี ้ในการสมัมนาพฒันาบคุลากรระดบัปฏิบตักิารเร่ือง การแก้ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตังิาน
ส านกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลยัรามค าแหง ระหว่างวนัท่ี 18-20 กมุภาพนัธ์ 
2526 ได้สรุปปัญหาในการปฏิบตังิานและประสานงานระหว่างส านกับริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลกบัคณะวิชาตา่ง ๆ ในด้านการลงทะเบียน ได้แก่ (มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  2526: 90-97)      

1. คณะไมต่รวจสอบรายช่ือนกัศกึษาท่ีถกูลงโทษและปลอ่ยให้ลงทะเบียน เม่ือมีการ
ตรวจสอบพบภายหลงัท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงาน 

2. ในภาคเรียนท่ีนกัศกึษาจะส าเร็จการศกึษามีการลงทะเบียนเกินจ านวนหนว่ยกิต       
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยไมมี่การขออนมุตัจิากคณบดีท่ีนกัศกึษาสงักดัอยู่ 

3. ผู้บริหารมกัจะมีค าสัง่อนมุตัใิห้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนได้เป็นกรณีพิเศษ หลงัจาก
หมดระยะเวลาท่ีให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

4. ขัน้ตอนเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนบางอย่างไม่เหมาะสม เชน่ ขัน้ตอนการย้ายคณะ  
ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณะท่ีนกัศกึษาต้องการไปสงักดัก่อน แล้วจงึคอ่ย มาด าเนินการ
ขอย้ายภายหลงั  
 มีผู้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน ดงันี ้สทุธิศรี  มว่งสวย  (2550:   
43-44) ได้ศกึษาวิจยั เร่ือง การศกึษาความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีมีตอ่การให้บริการงานทะเบียน 
ส านกับริการทางวิชาการและทดสอบ ศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบวา่ องค์ประกอบท่ีสง่ผล
ตอ่ความพงึพอใจ ของผู้ รับบริการแบง่เป็นคณุลกัษณะของผู้ให้การบริการ และคณุลกัษณะของการบริการ
งานทะเบียน ซึง่คณุลกัษณะของการบริการงานทะเบียน ด้านการลงทะเบียนเรียนนกัศกึษามีความ  
พงึพอใจในระดบัปานกลางต ่าสดุ นอกจากนี ้พจนา  สมทรัพย์ (2548: 66) ได้ท าการศกึษาวิจยั เร่ือง
ความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การให้บริการการศกึษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
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เกษตรศาสตร์ พบวา่นิสิตมีความคิดเห็นวา่การให้บริการการศกึษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศกึษามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 สรุปได้วา่การให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษา
ผู้ รับบริการได้รับทราบถึงข้อมลูท่ีส าคญัเก่ียวกบัระเบียบวิธี และขัน้ตอนในการตดิตอ่เพ่ือให้บริการ 
อาจจดัมีการจดัท าเป็นคูมื่อการลงทะเบียน รวมถึงการให้บริการท่ีเทา่เทียมกนัของผู้ปฏิบตังิาน           
ควรมีมนษุยสมัพนัธ์ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจม่ใส และสามารถให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ชดัเจนถกูต้อง รวมถึงบริเวณอาคารสถานท่ีในการจดับริการควรจดัให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
สะดวกสบาย สะอาด นอกจากนี ้ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีทนัสมยั มาใช้ในการปฏิบตังิานเพื่อให้
การให้บริการเป็นไปด้วยความถกูต้อง สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
 4. ด้านการจัดท าผลการเรียนและออกเอกสารการศึกษา 
 การปฏิบตังิานด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา เป็นงาน ท่ีปฏิบตัิ
หลงัจากท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นกัศกึษาบางรายอาจใช้ผลการเรียนจาก
สถาบนัการศกึษาเดมิมาขอเทียบโอนหนว่ยกิต เพ่ือสมคัรเข้าเรียนในสาขาวิชาตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั
ท่ีนกัศกึษาผู้นัน้ต้องการเรียน สว่นนกัศกึษาปกตจิะต้องด าเนินการวดัผลการเรียนในแตล่ะรายวิชาก่อน 
จงึจะด าเนินการประมวลผลการเรียนได้ นอกจากนีเ้ม่ือมีการประมวลผลการเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องออกใบรายงานผลการเรียนรายบคุคลเป็นหลกัฐานการศกึษาเพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบตอ่ไป  
ซึง่เป็นขัน้ตอนของการออกเอกสารการศกึษา ทัง้นี ้การออกเอกสารการศกึษา หมายถึงกระบวนการ 
ในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัการออกเอกสารการศกึษาส าหรับนกัศกึษาตัง้แตรั่บค าร้อง
พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมจนกระทัง่ได้รับเอกสาร มีความคลอ่งตวั เหมาะสม ชดัเจน ถกูต้องและ
รวดเร็ว วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการออกเอกสารมีความทนัสมยัการปฏิบตังิานสว่นใหญ่เก่ียวกบั
การรับ-จา่ย ค าร้องและเอกสารการศกึษา การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารของหนว่ยงาน การจดัเตรียม   
ค าร้องตา่ง ๆ ไว้บริการและการให้ค าแนะน าตา่ง ๆ แก่ผู้มารอรับบริการ 
 การประมวลผลการศกึษา ตามกระบวนการศกึษา การวดัและประเมินผลการศกึษาเป็น
กระบวนการหนึง่ของการจดัการศกึษา เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถอยูใ่น
ระดบัใด ศกัยภาพผู้สอนอยูใ่นระดบัใด ดงันัน้งานทะเบียนและวดัผลจงึเป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ด้านการประมวลผลการศกึษา เพ่ือวดัผลและประเมินผลการศกึษา ท าหน้าท่ีประมวลผลการศกึษา  
ทกุสิน้ภาคการศกึษา ให้กบันกัศกึษาท่ีมีสภาพเป็นนกัศกึษาท่ีด าเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียบร้อย 
เพ่ือแสดงผลการศกึษาตอ่เน่ืองจนจบการศกึษาตามหลกัสตูร แตล่ะภาคการศกึษาหลงัจากท่ีนกัศกึษา
ได้ท าการสอบประจ าภาคเสร็จสิน้ตามปฏิทินการศกึษา ผู้สอนจะต้องสง่ผลการศกึษารายวิชาไปยงั
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แผนกวิชาท่ีตนสอน ตามวนั เวลาท่ีก าหนด เพ่ือแผนกทะเบียนฯ จะท าการวดัและประเมินผลการศกึษา
ตามขัน้ตอน พิมพ์ใบรายงานผลการศกึษาประจ าภาคการศกึษาของนกัศกึษาทกุคน พิมพ์รายช่ือ
นกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษา และรายช่ือนกัศกึษาท่ีหมดสภาพจากการวดัผล (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล.
2540:7) นอกจากนี ้ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2542: 191-192) กล่าวว่า ฝ่ายทะเบียนเป็นงานด้านบริการ 
และสง่เสริมการเรียนการสอนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน นอกจากการขึน้ทะเบียน  
รับลงเปล่ียนเพิ่มถอนการลงทะเบียนแล้ว หน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัก็คือ การออกใบรับรองและหลกัฐาน   
อ่ืน ๆ แก่นกัเรียนนกัศกึษา งานฝ่ายทะเบียนเก่ียวกบัการออกใบรับรองและหลกัฐานอ่ืน ๆ มีดงันี  ้

1. การออกบตัรประจ าตวันกัศกึษา เพ่ือแสดงถึงการเป็นนกัศกึษาของสถานศกึษานัน้ ซึง่งาน
ฝ่ายทะเบียนจะออกให้ตัง้แตก่ารขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาในภาคเรียนแรก บตัรประจ าตวันกัศกึษา   
จะประกอบด้วย ช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่ชัน้ปี ระดบัการศกึษา พร้อมรูปถ่ายและลายเซ็นของนกัศกึษา และ
ลายเซ็นของหวัหน้าสถานศกึษา 

2. หนงัสือรับรองสภาพนกัศกึษา ส าหรับในกรณีท่ีนกัศกึษาต้องการไปติดตอ่กบัหนว่ยงาน  
อ่ืน และหน่วยงานนัน้ต้องการหนงัสือรับรองสภาพการเป็นนกัศกึษา ซึง่เจ้าหน้าท่ีงานฝ่ายทะเบียน     
จะออกให้ 

3. ใบแจ้งผลการศกึษา ผลการเรียนของนกัศกึษาทางฝ่ายทะเบียนจะออกใบแจ้งผลการเรียน
ของแตล่ะภาคการศกึษาเป็นแบบฟอร์ม ซึง่ในสถานศกึษาบางแหง่จะสง่ไปรษณีย์เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบ บางแหง่ก็ติดตอ่ให้นกัศกึษามารับไปด้วยตนเองตามสถานท่ีศกึษาได้ประกาศไว้ 

4. หนงัสือรับรองการศกึษา เช่น ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองส าเร็จการศกึษา 
5. การขอพกัการเรียน เม่ือมีเหตไุมส่ามารถจะเรียนตอ่ไปนกัเรียนนกัศกึษาสามารถขอลา  

พกัการเรียน เพ่ือเสนอให้สถานศกึษาพิจารณาได้ 
6. การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา ได้แก่ การขอลาออก โดยมีค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
มีผู้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการให้บริการนกัศกึษาด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร

การศกึษา ดงันี ้ณรี สสุทุธิ (2535: บทคดัยอ่) ได้วิจยัการบริหารงานทะเบียนและวดัผลการศกึษา
ผลการวิจยัพบวา่ การก าหนดต าแหนง่หวัหน้างานทะเบียนและนายทะเบียนมีเกณฑ์ในการเลือกบคุคล
ปฏิบตังิานคือ ต้องมีความรู้ด้านการวดัผล ส่วน มณัฑนา เจริญพงษ์ (2534: 38-39) ได้ศกึษาวิจยั  เร่ือง
ความคาดหวงั และความต้องการของผู้ใช้บริการหนงัสือส าคญัของส านกับริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยัพบวา่เอกสารสว่นใหญ่ท่ีมาขอจะเป็น
ใบรับรองผลการเรียนภาษาไทย ใบรับรองการศกึษา ใบรับรองสภามหาวิทยาลยั และปริญญาบตัร 
ความเข้าใจเก่ียวกบักฎระเบียบขัน้ตอนในการขอใช้บริการอยูใ่นระดบัน้อยถึงปานกลาง นกัศึกษา      
มีความคาดหวงัว่าจะได้รับบริการท่ีดีขึน้ในด้านความสะดวกรวดเร็ว การได้รับเอกสารตรงตามนดัหมาย 
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การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีและการได้รับข่าวสารประชาสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน ถกูต้องและรวดเร็ว 
และต้องการให้เจ้าหน้าท่ีติดตอ่กลบัไปทางไปรษณียบตัร หรือโทรศพัท์เม่ือมีปัญหา นกัศกึษาตา่งคณะกนั
มีความคิดเห็นตา่งกนัในเร่ืองการได้รับเอกสารส าคญัทางการศกึษาตรงตามเวลาท่ีนดัหมาย ความถกูต้อง
ของเอกสารและการบริการของเจ้าหน้าท่ี นกัศกึษาท่ีมีจ านวนหนว่ยกิตสะสมตา่งกนัมีความคดิเห็น
ตา่งกนั โดยพบวา่นกัศกึษาท่ีมีจ านวนหนว่ยกิตมากกวา่ 120 หน่วยกิต จะมีความพงึพอใจในการบริการ 
ในด้านการบริการเอกสารส าคญัตามท่ีนดัหมาย ขัน้ตอนการบริการ และการบริการให้ค าแนะน า           
จากเจ้าหน้าท่ี 

สรุปได้วา่ การให้บริการด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษาควรมีเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตังิานโดยตรงท่ีคดัเลือกจากผู้ มีความรู้ด้านการวดัผล ในการออกเอกสารการศกึษาต้องสามารถ    
ให้ค าแนะน าขัน้ตอนการขอรับบริการได้ชดัเจน ถกูต้อง รวดเร็ว ตรงตามก าหนดเวลา และมี            
การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารขัน้ตอนการปฏิบตังิาน รวมถึงวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน            
มีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบตังิาน นอกจากนีเ้จ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการจะต้องยดึหลกัในการ
ให้บริการท่ีสม ่าเสมอให้บริการด้วยความเสมอภาค ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ         
อยา่งแท้จริง 
  
การให้บริการของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ เป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านศลิปวฒันธรรม สงักดั
กระทรวงวฒันธรรม เป็นศนูย์กลางทางศลิปะชัน้น าของชาตแิละนานาชาต ิสถาปนาขึน้ครัง้แรก     
ตาม พระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ พทุธศกัราช 
2541 โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีพร้อมดแูลวิทยาลยันาฏศลิป 12 แหง่ 
และวิทยาลยัช่างศลิป 3 แหง่ และโดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย วา่ด้วยการจดัการศกึษา
ระดบัปริญญาตรีในสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพลอดลุยเดช        
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัตสิถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ พทุธศกัราช 2550     
ขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิตบิญัญตัิแหง่ชาติ และมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมายในวนัท่ี 10 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยให้รวมสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิาร        
จดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ พทุธศกัราช 2541 วิทยาลยันาฏศลิป 12 แหง่ 
และวิทยาลยัช่างศิลป 3 แห่ง มาจดัตัง้เป็นสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ตามพระราชบญัญัตินี ้โดยปรัชญา 
ของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ คือเป็นสถาบนัการศกึษาด้านศลิปะท่ีมุง่สร้างสรรค์ศาสตร์แหง่ศลิป์ 
ผลิตบณัฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศลิปะควบคูค่ณุธรรม เพ่ือผดงุรักษา และสืบสานศิลปวฒันธรรม
ของชาติ บนวิสยัทศัน์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาด้านศิลปวฒันธรรมชัน้น าของประเทศ ผลิตบณัฑิต    
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ด้านศลิปะ สง่เสริมศลิปิน อนรัุกษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศลิปะให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สงัคม  
ซึง่ด าเนินภารกิจหลกั 4 ด้านคือ งานสอน งานวิจยั งานบริการวิชาการแก่สงัคม และการท านบุ ารุง
ศลิปวฒันธรรม เพ่ือผลิตบณัฑิตด้านศลิปะ และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปวฒันธรรม ให้มี             
ความเป็นเลิศด้านศลิปะ ควบคูค่ณุธรรม เพ่ือผดงุรักษา และสืบสานศลิปวฒันธรรมของชาตเิป็นท่ี
ประจกัษ์แก่สงัคม โดยมีวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ ดงันี ้(สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์.  2553) 
 1. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในงานศลิปกรรม นาฏศิลป์ 
และดริุยางคศลิป์ น าไปสูอ่าชีพชา่งศลิปกรรม ศลิปิน ครูศลิปะ นกัวิชาการศลิปะ และนกับริหารวิชาชีพ 
 2. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีจริยธรรม คณุธรรม และเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ และสามารถประกอบ
อาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. พฒันาการเรียนการสอน ให้สามารถค้นคว้า และประยกุต์ให้ความรู้ให้สอดคล้องกบั    
การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือความเป็นเลิศในวิชาการการศิลปะ 
 4. เพ่ือให้ความร่วมมือและบริการสงัคมทางด้านวิชาการศลิปะสาขาตา่ง ๆ อนัจะยงั
ประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติ  
 โดยเปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตรี 2 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรศลิปบณัฑิต (ศ.บ.) และหลกัสตูร
ศกึษาศาสตร์บณัฑิต (ศษ.บ) ใน 3 คณะวิชา ดงันี ้
 1. คณะศลิปวิจิตร (หลกัสตูรศลิปบณัฑิต) เป็นการศกึษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี 
จ านวนโครงสร้างเรียนรวม  140 หน่วยกิต จดัการเรียนการสอน ใน 6 สาขาวิชา 
 2. คณะศลิปนาฏดริุยางค์ (หลกัสตูรศลิปบณัฑิต) เป็นการศกึษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 
4 ปี จ านวนโครงสร้างเรียนรวม 148 หนว่ยกิต จดัการเรียนการสอน ใน 4 สาขาวิชา  
 3. คณะศลิปศกึษา (หลกัสตูรศกึษาศาสตร์บณัฑิต) เป็นการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
หลกัสตูร 5 ปี จ านวนโครงสร้างเรียนรวม 162 หนว่ยกิต จดัการเรียนการสอน ใน 4 สาขาวิชา  
 การจดัด าเนินงานการให้บริการการศกึษาของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
สรุปได้ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 แผนภมูิโครงสร้างกองบริการการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ส านักงานอธิการบด ี 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
ฝ่ายวิจยัและพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 
ฝ่ายศลิปวฒันธรรม 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
   
                          
-----  ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนภมูิโครงสร้างกองบริการการศกึษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 
        

 
 
 
 
 
 

 
                   

                   
                  
           
                  

 

 
ภาพประกอบ 1 แผนภมูิโครงสร้างกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 

  
 ท่ีมา : งานการเจ้าหน้าท่ี ส านกังานอธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์.  (2552).  
 
 กองบริการการศกึษาท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริการการศกึษา เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนนุ
การจดัการศกึษาของสถาบนั มีหน้าท่ีให้บริการทางการศกึษาแก่คณาจารย์ ข้าราชการ นกัศกึษา และ
หนว่ยงานท่ีจดัการเรียนการสอนในสถาบนั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริการและพฒันาด้านทะเบียน
และสถิตนิกัศกึษา ด้านหลกัสตูรและพฒันาคณาจารย์ การสง่เสริมการผลิตต ารา การรับสมคัรและ 
การสอบคดัเลือกนกัศกึษาใหมต่ลอดจนพฒันาบคุลากรในสงักดักองบริการการศกึษา (สถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์.  2551: ออนไลน์) 
 ปัจจบุนัหน่วยงานในกองบริการการศกึษา มีหนว่ยงาน 6 ฝ่าย ดงันี ้
  1.  ฝ่ายบริการวิชาการ 
  2.  ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
  3.  ฝ่ายวิจยัและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
  4.  ฝ่ายศลิปวฒันธรรม 

 กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา   กองกลาง 
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  5.  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
  6.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยท่ีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีหน้าท่ีหลกัในการ
รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ตัง้แตเ่ร่ิมรับเข้าศกึษาจนกระทัง่
ส าเร็จการศกึษา ดงันี ้คือ ด าเนินการรับนกัศกึษาใหมท่กุประเภท จดัท าระเบียนรายวิชา ตารางสอน 
ตารางสอบ ด าเนินการเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา ด าเนินการเก่ียวกบังานด้านทะเบียน
นกัศกึษาทัง้นกัศกึษาปัจจบุนัและนกัศกึษาเก่า ด าเนินการด้านประมวลผลการศกึษาของนกัศกึษา
ตามข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ และระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง 
ด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารทางการศกึษา ด าเนินการด้านประมวลผลสถิตข้ิอมลูท่ีเก่ียวข้องกบัทะเบียน
และสถิตกิารศกึษาของนกัศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัการศกึษาของสถาบนัฯ ประสานงานด้านการ
เรียนการสอนของนกัศกึษากบัคณะ/ภาควิชา และด าเนินการจดัการทรัพยากรทางการศกึษา เชน่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อปุกรณ์ชว่ยเสริมการสอน เพ่ือการเรียนการสอน และ การสอบภายใน
สถาบนัฯ  
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เห็นได้ว่าการให้บริการของกองบริการการศกึษา 
โดยทัว่ไปประกอบด้วยงานส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้าน
การจดัตารางสอนและตารางสอบ  ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจดัท าผลการเรียนและออก
เอกสารการศกึษา เป็นงานบริการท่ีจดัให้แก่นกัศกึษา ซึง่ควรจดัให้อยา่งมีคณุภาพ  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั  
การวางแผนการบริการท่ีสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้ รับบริการ สิ่งส าคญัคือผู้ให้บริการจะต้อง
เป็นผู้ มีจิตส านกึของการให้บริการ รวมทัง้การมีความรู้ ความสามารถ เจตคต ิตลอดจนบคุลิกภาพท่ี
เหมาะสมกบังานบริการ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการท่ีดีก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ี  
ไมค่วรละเลย การจดัสภาพแวดล้อมของสถานท่ีให้บริการให้สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกสบาย 
สวยงาม และมีอปุกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยัส าหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการจะชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศ
ของการบริการท่ีสร้างความรู้สกึท่ีดี และความพงึพอใจของการบริการได้ ทัง้นีห้ากสถาบนัอดุมศกึษา
สามารถจดับริการการศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของอาจารย์และ
นกัศกึษาได้ก็จะชว่ยสนบัสนนุและสง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษา มีกระบวนการผลิตบณัฑิตท่ีสมบรูณ์
และมีคณุภาพ อนัจะท าให้ได้มาซึง่บณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในระดบัท่ีดียิ่งขึน้รวมถึงอาจมีผล
ตอ่การตดัสินใจเข้าเรียน หรือการย้ายออกของผู้ เรียน และความรู้สกึนกึคิดและภาพลกัษณ์ท่ีมีตอ่
สถาบนัการศกึษาด้วย 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัเร่ือง ความคดิเห็นของนกัศกึษาต่อการให้บริการของกองบริการการศกึษา  
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ผู้วิจยัด าเนินการศกึษาวิจยั โดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Study) 
และด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือ        
ท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปี  1 - 4 ปีการศกึษา 2553 ของคณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ และคณะศลิปศกึษา รวมจ านวน
ทัง้สิน้ 1,252 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปี 1 – 4 ปี
การศกึษา 2553 ของคณะศลิปวิจิตร คณะศิลปนาฏดริุยางค์ และคณะศลิปศกึษา โดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของศริิชยั กาญจนวาสีและคณะ(ศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ.  2537: 105) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

( = .05) และใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Startified Random Sampling) โดยใช้ เพศ, ชัน้ปี และคณะ
เป็นชัน้ ได้กลุม่ตวัอย่างรวม 774 คน แบง่เป็นนกัศกึษาชาย 370 คน และนกัศกึษาหญิง 404 คน       
ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามคณะวิชา ชัน้ปี และเพศ 
 

คณะวิชา/ 
ชัน้ปี 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

คณะศลิปวิจิตร       
ชัน้ป่ีท่ี 1 61 44 105 38 27 65 
ชัน้ป่ีท่ี 2 51 23 74 32 14 46 
ชัน้ป่ีท่ี 3 56 25 81 35 15 50 
ชัน้ป่ีท่ี 4 118 51 169 73 32 105 
รวม 286 143 429 178 88 266 

คณะศลิปนาฏดริุยางค์       
ชัน้ป่ีท่ี 1 29 23 52 18 14 32 
ชัน้ป่ีท่ี 2 20 36 56 12 22 34 
ชัน้ป่ีท่ี 3 23 39 62 14 24 38 
ชัน้ป่ีท่ี 4 41 26 67 25 16 41 
รวม 113 124 237 69 76 145 

คณะศลิปศกึษา       
ชัน้ป่ีท่ี 1 61 92 153 38 57 95 
ชัน้ป่ีท่ี 2 38 91 129 23 56 79 
ชัน้ป่ีท่ี 3 42 98 140 26 61 87 
ชัน้ป่ีท่ี 4 58 106 164 36 66 108 
รวม 199 387 586 123 240 363 

รวมทัง้สิน้ 598 654 1252 370 404 774 

     
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย              
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการของกองบริการการศกึษา ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลูสว่นหนึง่ในการสร้างแบบสอบถาม 
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 2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีการ
ของไลเคอร์ท  
 3. สร้างข้อค าถามจากข้อมลูในข้อ 1 และ 2 ให้ครอบคลมุการให้บริการของกองบริการการศกึษา
ทัง้ 4 ด้าน คือ การรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา 14 ข้อ , การจดัตารางสอนและตารางสอบ 
12 ข้อ , การลงทะเบียนเรียน 14 ข้อ , การจดัท าผลการเรียน และออกเอกสารการศกึษา 14 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงและครอบคลมุเนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามท่ีคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ แนะน า
แก้ไข แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น (ภาคผนวก ค.) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ด้านเนือ้หาตลอดจนภาษาท่ีใช้แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง 

 6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ไปทดลองใช้ 
(Try Out) เก็บข้อมลูกบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ จ านวน 30 คน เพ่ือหาคา่
อ านาจจ าแนก (Discriminating Power) และหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 

7. น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้ 27 % ของกลุม่สงู และ 27 % 
ของกลุม่ต ่า แล้วเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของข้อค าถาม โดยใช้การทดสอบที (t - test) คดัเลือกข้อค าถาม
ท่ีมีคา่ t ตัง้แต ่1.761 ขึน้ไป มาเป็นแบบสอบถาม (Edward.  1987: 152 ) เพ่ือใช้ในการวิจยั 

8. หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่
เทา่กบั .98 

9. น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 
ลักษณะของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบ ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบัเพศ 
ชัน้ปี และคณะวิชา โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ   
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั เก่ียวกบัการ
ให้บริการของกองบริการการศกึษา ตามความคิดเห็นของนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ทัง้ 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา 2) ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ        
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3) ด้านการลงทะเบียนเรียน 4) ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา จ านวน 54 ข้อ   
โดยผู้วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนไว้ ดงันี ้
  คะแนน 5  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัมากท่ีสดุ 
  คะแนน 4  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัมาก 
  คะแนน 3  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัน้อย 
  คะแนน 1  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือแปลความหมายคา่คะแนนเฉล่ียไว้ ดงันี ้
  คะแนน 4.50-5.00  หมายถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 
        สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
  คะแนน 3.50-4.49  หมายถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา
        สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
  คะแนน 2.50-3.49  หมายถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา
        สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
  คะแนน 1.50-2.49  หมายถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา
        สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
  คะแนน 1.00-1.49  หมายถึง ผู้ตอบมีความคดิเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา
        สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ มีความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการจัดกระท าข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงอธิการบดี 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เพ่ือขอความร่วมมือและอนญุาตให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 – 4 ปีการศกึษา 2553 
เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
 2. น าหนงัสือตามข้อ 1 พร้อมด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ และปรับปรุงแล้วไปขอความร่วมมือ  
กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 – 4 ปีการศกึษา 2553 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ชีแ้จงรายละเอียดของแบบสอบถาม      
และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ และให้คะแนนตามเกณฑ์     
ท่ีก าหนดไว้ และน าไปวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคา่
ร้อยละ (Percentage) 
 2. ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ท่ีมีตอ่การให้บริการของกองบริการ
การศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 4 ด้าน คือ ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการ
จดัตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร
การศกึษา โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ท่ีมีตอ่การให้บริการ
ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ในแตล่ะด้านและโดยรวม จ าแนกตามเพศโดยใช้
วิธีการทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปรคณะวิชา และชัน้ปี ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตจิงึท าการทดสอบ
ความแตกตา่ง ของคา่คะแนนเฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe´ method) 
  
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิตพืิน้ฐาน 
  1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
  1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) (Ferguson.  1981: 49) 
  1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) (Ferguson.  1981: 68) 
 2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 
  2.1 หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม (Discrimination Power) เป็นรายข้อ โดยใช้ 
การทดสอบที t – test (Ferguson and Wilson.  1993: 606) 
  2.2 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) 
 3. สถิตสิ าหรับการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
  3.1 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ 
ใช้สถิตทิดสอบที (t – test) (Ferguson.  1981: 178) 
  3.2 การทดสอบแบบสมมตฐิานเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง
มากกวา่ 2 กลุม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิจงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe´ Method) (Ferguson.  1981: 308) 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การ

ให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ เพ่ือให้การส่ือความหมายตรงกนั ผู้วิจยั
จงึได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
X   แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
SD  แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t – distribution 
F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F – distribution 
df  แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares)        
P   แทน ความนา่จะเป็นท่ีสถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นชว่งปฏิเสธ                  

สมมตฐิาน 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอผลเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา โดยการ

แจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
ตอนท่ี 2 การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา 

สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการ
จดัตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน  ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร
การศกึษา โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามตวัแปรเพศ โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
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สว่นตวัแปรชัน้ปี และคณะวิชา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) และเม่ือพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตจิงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe´) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา โดยการ
แจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ ดงัแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2 จ านวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
จ านวน (คน) 

n = 742 
ร้อยละ 

1. เพศ 
เพศชาย 

 
357 

 
48.1 

เพศหญิง 385 51.9 
รวม 742 100.0 

 

2. ชัน้ปี 
ชัน้ปีท่ี 1 

 
147 

 
19.8 

ชัน้ปีท่ี 2 194 26.1 
ชัน้ปีท่ี 3 158 21.3 
ชัน้ปีท่ี 4  243 32.7 

รวม 742 100.0 
3. คณะวิชา 

คณะศลิปวิจิตร 
 

259 
 

34.9 
คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 144 19.4 
คณะศลิปศกึษา 339 45.7 

รวม 742 100.0 
 

จากตาราง 2 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาเพศหญิง จ านวน 385 คน 
(ร้อยละ 59.1) นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 243 คน (ร้อยละ 32.7) และเป็นนกัศกึษาคณะศลิปศกึษา 
จ านวน 339 คน (ร้อยละ 45.7)  
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ตอนท่ี 2 การศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการ
จดัตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร
การศกึษา โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
ดงัแสดงในตาราง 3 - 10 

 
ตาราง 3 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การ 
 ให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน 

 

การให้บริการของกองบริการการศึกษา 
นกัศกึษา (n = 742) 

X  
 

SD 
 

ระดบัความเหมาะสม 
ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา 3.36 0.65 ปานกลาง 

ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ 3.28 0.70 ปานกลาง 

ด้านการลงทะเบียนเรียน 3.26 0.70 ปานกลาง 

ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา 3.20 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.65 ปานกลาง 

  
จากตาราง 3 แสดงว่านกัศกึษาเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา โดยรวม    

และในแตล่ะด้านมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ 
 ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา 
 เป็นรายข้อ 

 

ด้านการรับสมัครและการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
นกัศกึษา (n = 742) 

X  
 

SD 
 

ระดบัความเหมาะสม 
1 การประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรนกัศกึษาเข้าศกึษาตอ่   

มีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนในการรับสมคัร
อยา่งชดัเจน 

3.44 0.83 ปานกลาง 

2 การก าหนดระยะเวลาในการรับสมคัรมีความเหมาะสม 3.50 0.81 มาก 
3 วิธีการท่ีใช้ในการรับสมคัรมีหลากหลายวิธีสามารถ

เลือกได้ตามความสะดวก เช่น ทางไปรษณีย์ทาง 
Internet ฯลฯ 

3.36 0.92 ปานกลาง 

4 ขัน้ตอนการรับสมคัรสะดวก 3.22 0.89 ปานกลาง 
5 เอกสารท่ีใช้ในการสมคัรมีข้อมลูรายละเอียดอธิบาย

ขัน้ตอนวิธีการตา่ง ๆ ชดัเจน 
3.50 0.84 มาก 

6 เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรให้ค าแนะน าและตอบปัญหาได้ชดัเจน 3.31 0.93 ปานกลาง 
7 เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรมีอธัยาศยัดี 3.26 0.97 ปานกลาง 
8 การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิสอบเป็นไปตามวนัและ

เวลา ท่ีก าหนด 
3.39 0.91 ปานกลาง 

9 ผงัท่ีนัง่และห้องสอบติดประกาศให้ทราบทัว่กนัอย่าง
ชดัเจน 

3.35 0.83 ปานกลาง 

10 การประกาศรายช่ือผู้สอบผา่นตดิประกาศไว้ชดัเจน
เป็นไปตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 

3.32 0.89 ปานกลาง 

11 เอกสารรายงานตวัเป็นนกัศกึษาอา่นเข้าใจง่าย 3.48 0.80 ปานกลาง 
12 ขัน้ตอนการรายงานตวัสะดวกรวดเร็ว 3.30 0.90 ปานกลาง 
13 เจ้าหน้าท่ีรับรายงานตวัให้ค าแนะน าและตอบปัญหา 

ด้วยความสภุาพ 

3.34 0.90 ปานกลาง 

14 สถานท่ีในการรายงานตวัมีความเหมาะสม 3.28 0.87 ปานกลาง 
 รวม 3.37 0.65 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4 แสดงว่านกัศกึษาเห็นว่าการให้บริการของกองบริการการศกึษาด้านการรับสมคัร
และการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ เกือบทกุข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้นข้อ 2 และข้อ 5 ท่ีนกัศกึษาเห็นวา่มีความเหมาะสม    
ในระดบัมาก 

  
ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ 
 ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบเป็นรายข้อ  

 

ด้านการจัดตารางสอนและตารางสอบ 
นกัศกึษา (n = 742) 

X  
 

SD 
 

ระดบัความเหมาะสม 
15 ภาควิชาเปิดสอนรายวิชาจ านวนเพียงพอกบัความ

ต้องการเรียนของนกัศกึษา 
3.43 0.85 ปานกลาง 

16 หากมีการเปล่ียนแปลงตารางสอน สถาบนัฯ ประกาศ
ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบลว่งหน้า 

3.16 0.99 ปานกลาง 

17 จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอส าหรับจ านวนรายวิชาท่ีสอน 3.14 0.99 ปานกลาง 
18 การก าหนดห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา 3.24 0.95 ปานกลาง 
19 มีการจดัท าตารางการใช้ห้องเรียนติดหน้าห้องทกุห้อง

เพ่ือนกัศกึษาทราบทัว่กนั 
3.27 0.98 ปานกลาง 

20 การแจ้งข้อมลูรายวิชาท่ีจะเปิดสอน และตารางเรียน
ของภาคการศกึษาใหมมี่ความรวดเร็วทนัตาม
ก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

3.23 0.97 ปานกลาง 

21 การจดัตารางสอนมีความเหมาะสมกบัรายวิชา 3.39 0.83 ปานกลาง 
22 การแจ้งข้อมลูตารางสอนมีความรวดเร็ว 3.21 0.92 ปานกลาง 
23 การจดัตารางสอบสมัพนัธ์กบัเวลาของการเรียน 3.27 0.88 ปานกลาง 
24 การติดประกาศประชาสมัพนัธ์ตารางสอบด าเนินการ

ลว่งหน้า 
3.29 0.92 ปานกลาง 

25 มีการประกาศแจ้งการเปล่ียนแปลงตารางสอบหากมี
การเปล่ียนแปลง 

3.29 0.92 ปานกลาง 

26 การก าหนดห้องสอบมีความเหมาะสมกบัรายวิชาท่ีสอบ 3.39 0.82 ปานกลาง 
 รวม 3.28 0.70 ปานกลาง 
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จากตาราง 5 แสดงว่านกัศกึษาเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา ด้านการ      
จดัตารางสอนและตารางสอบ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีความเหมาะสมในระดบัปานกลางทกุข้อ 

  
ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ 
 ของกองบริการการศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ด้านการลงทะเบียนเรียน เป็นรายข้อ 

 

ด้านการลงทะเบียนเรียน   
นกัศกึษา (n = 742) 

X  
 

SD 
 

ระดบัความเหมาะสม 
27 มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ

ลงทะเบียนเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 
3.27 0.90 ปานกลาง 

28 คูมื่อส าหรับใช้ในการลงทะเบียนอธิบายวิธีการตา่ง ๆ 
ชดัเจน 

3.37 0.84 ปานกลาง 

29 การก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนของ
นกัศกึษามีความเหมาะสม 

3.34 0.87 ปานกลาง 

30 การก าหนดขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียนมีความชดัเจน 3.34 0.88 ปานกลาง 
31 รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนตามแผนการศกึษามีความ

เหมาะสม 
3.36 0.86 ปานกลาง 

32 ขัน้ตอนการย่ืนลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก าหนดมีความ
เหมาะสม 

3.31 0.86 ปานกลาง 

33 ขัน้ตอนการช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนมีความสะดวก 3.16 0.99 ปานกลาง 
34 ขัน้ตอนการเพิ่ม – ถอน วิชาเรียนมีความสะดวก 3.20 1.47 ปานกลาง 
35 ขัน้ตอนการลาพกัการเรียนมีความสะดวก 3.25 0.86 ปานกลาง 
36 ขัน้ตอนการขอแก้ไขทะเบียนประวตัมีิความสะดวก 3.19 0.86 ปานกลาง 
37 สถานท่ีส าหรับการลงทะเบียนมีความเหมาะสม 3.18 0.90 ปานกลาง 
38 เจ้าหน้าท่ีท่ีให้การบริการมีมนษุยสมัพนัธ์ 3.20 0.96 ปานกลาง 
39 เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.21 0.95 ปานกลาง 
40 การให้ค าปรึกษาแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีมีความชดัเจน

เข้าใจง่าย 
3.27 0.94 ปานกลาง 

 รวม 3.26 0.70 ปานกลาง 
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จากตาราง 6 แสดงว่านกัศกึษาเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา ด้านการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่มีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลางทกุข้อ 

 
ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาการให้บริการ 
 ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร 
 การศกึษา เป็นรายข้อ 

 

ด้านการจัดท าผลการเรียน 
และออกเอกสารการศึกษา 

นกัศกึษา (n = 742) 

X  
 

SD 
 

ระดบัความเหมาะสม 
41 ระยะเวลาการประกาศผลคะแนนมีความรวดเร็วตาม

วนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
3.15 0.96 ปานกลาง 

42 ข้อมลูการรายงานผลการเรียนถกูต้อง 3.27 0.92 ปานกลาง 
43 นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการสอบถาม และ

ตรวจสอบผลการเรียน 
3.20 1.00 ปานกลาง 

44 แบบค าร้องการขอเอกสารตา่ง ๆ มีความชดัเจน 3.26 0.89 ปานกลาง 
45 การได้รับบริการด้านตา่ง ๆ มีความรวดเร็ว 3.11 0.99 ปานกลาง 
46 การออกเอกสารส าคญัมีประสิทธิภาพสมบรูณ์          

และถกูต้อง 
3.31 0.90 ปานกลาง 

47 ขัน้ตอนการให้บริการเป็นระบบท่ีชดัเจน 3.21 0.93 ปานกลาง 
48 ระยะเวลาท่ีได้รับเอกสารหลงัย่ืนค าร้องท่ีก าหนดไว้มีความ

เหมาะสม 
3.20 0.92 ปานกลาง 

49 การด าเนินการออกเอกสารตรงตามวนั เวลาท่ีก าหนด 3.24 0.95 ปานกลาง 
50 มีการใช้เทคโนโลยีและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการให้บริการ 

ได้อยา่งเหมาะสม 
3.11 1.02 ปานกลาง 

51 เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3.12 1.01 ปานกลาง 
52 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ 3.14 1.01 ปานกลาง 
53 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความช านาญในการให้บริการ 3.28 0.94 ปานกลาง 
54 มีการติดประกาศประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนการให้บริการ 3.20 0.99 ปานกลาง 
 รวม 3.20 0.77 ปานกลาง 
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จากตาราง 7 แสดงว่านกัศกึษาเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษาด้านการจดัท า
ผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น    
รายข้อ พบวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลางทกุข้อ 
 

ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ 
 ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

การให้บริการของกองบริการการศึกษา 

เพศชาย 
(n = 357) 

เพศหญิง 
(n = 385) 

X  
 

SD X  
 

SD 
ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา 3.35 0.67 3.37 0.63 
ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ 3.28 0.71 3.27 0.69 
ด้านการลงทะเบียนเรียน   3.24 0.73 3.28 0.67 
ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา 3.21 0.81 3.19 0.73 

รวม 3.27 0.68 3.28 0.62 
 
จากตาราง 8 แสดงวา่ นกัศกึษาชายและหญิงเห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นกัศกึษาชายและหญิง
เห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษาในแตล่ะด้านมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 9 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ 
 ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามชัน้ปี 
 ท่ีศกึษา 

 

การให้บริการของกองบริการ
การศึกษา 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

(n = 147) (n = 194) (n = 158) (n = 243) 

X  
 

SD X  
 

SD X  
 

SD X  
 

SD 
ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวั 

เป็นนกัศกึษา 
3.44 0.69 3.33 0.63 3.37 0.71 3.33 0.59 

ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ 3.39 0.72 3.22 0.73 3.30 0.73 3.25 0.62 
ด้านการลงทะเบียนเรียน   3.42 0.70 3.22 0.75 3.20 0.74 3.24 0.62 
ด้านการจดัท าผลการเรียนและออก

เอกสารการศกึษา 
3.35 0.79 3.16 0.82 3.12 0.79 3.20 0.68 

รวม 3.40 0.68 3.23 0.67 3.25 0.69 3.25 0.58 
 
จากตาราง 9 แสดงว่า นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 เห็นว่าการให้บริการ

ของกองบริการการศกึษา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 เห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษามีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลางทกุด้าน 
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ตาราง 10 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ 
 ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตาม 
 คณะวิชา 

 

การให้บริการของกองบริการ
การศึกษา 

คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะศลิปศกึษา 
(n = 259) (n = 144) (n = 339) 

X  
 

SD X  
 

SD X  
 

SD 
ด้านการรับสมคัรและการรายงาน 

ตวัเป็นนกัศกึษา 
3.44 0.68 3.19 0.72 3.37 0.57 

ด้านการจดัตารางสอนและ 
ตารางสอบ 

3.38 0.70 3.13 0.74 3.26 0.66 

ด้านการลงทะเบียนเรียน   3.35 0.74 3.02 0.73 3.29 0.64 

ด้านการจดัท าผลการเรียนและ 
ออกเอกสารการศกึษา 

3.37 0.78 2.91 0.80 3.20 0.70 

รวม 3.38 0.69 3.06 0.70 3.28 0.58 

  
จากตาราง 10 แสดงว่านกัศกึษาคณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดริุยางค์ และคณะศลิปศกึษา   

เห็นวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่นกัศกึษาคณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ และคณะศลิปศกึษา เห็นวา่การให้บริการของ 
กองบริการการศกึษามีความเหมาะสมในระดบัปานกลางทกุด้าน 

 
ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองการศกึษาสถาบนั 

บณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามตวัแปรเพศ โดยใช้การทดสอบที (t-test) สว่นตวั
แปรชัน้ปี และคณะวิชา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
และเม่ือพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตจิงึท าการทดสอบความแตกตา่ง เป็นรายคูโ่ดยวิธี    
ของเชฟเฟ่ (Scheffe´) ดงัแสดงในตาราง 11 - 18 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 
 สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ 
  

การให้บริการของกองบริการการศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง  
t 

 
p (n = 357) (n = 385) 

X  
 

SD X  
 

SD 
ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็น 

นกัศกึษา 
3.35 0.67 3.37 0.63 .27 .781 

ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ 3.28 0.71 3.27 0.69 .14 .888 
ด้านการลงทะเบียนเรียน   3.24 0.73 3.28 0.67 .78 .434 
ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร 

การศกึษา 
3.21 0.81 3.19 0.73 .26 .795 

รวม 3.27 0.68 3.28 0.62 .16 .869 

  
จากตาราง 11 แสดงว่านกัศกึษาชายและหญิง มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการ

การศกึษาโดยรวม และในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา   
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

 
ความคิดเหน็ต่อการ 

ให้บริการของกองบริการ
การศึกษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านการรับสมคัรและการ 
รายงานเป็นนกัศกึษา 

 

ระหวา่งกลุม่ 3 1.310 .437 1.04 .373 
ภายในกลุม่ 738 309.079 .419   

รวม 741 310.389    

ด้านการจดัตารางสอนและ 
ตารางสอบ 

ระหวา่งกลุม่ 3 2.870 .957 1.98 .115 
ภายในกลุม่ 738 356.125 .483   

รวม 741 358.995    
ด้านการลงทะเบียนเรียน ระหวา่งกลุม่ 3 4.793 1.598 3.28 .020 

ภายในกลุม่ 738 359.160 .487   
รวม 741 363.954    

ด้านการจดัท าผลการเรียนและ 
ออกเอกสารการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 3 4.773 1.591 2.71 .044 
ภายในกลุม่ 738 432.675 .586   

รวม 741 437.448    

รวมทกุด้าน 

ระหวา่งกลุม่ 3 2.947 .982 2.324 .074 
ภายในกลุม่ 738 311.970 .423   

รวม 741 314.917    

 
จากตาราง 12 แสดงว่า นกัศกึษา ท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของ

กองบริการการศกึษาโดยรวม ไมแ่ตกตา่งกนัเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการรับสมคัรและการ
รายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ นกัศกึษามีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
ยกเว้นด้านการลงทะเบียนเรียน และด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา พบวา่       
มีความคดิเห็นแตกตา่งกนั แตจ่ากการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่แล้ว ไมพ่บวา่มีคูใ่ด
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิทัง้นี ้ความแตกตา่งในเบือ้งต้นอาจเน่ืองจากความคลาดเคล่ือน
ของการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา  
 โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามคณะวิชา 

 
ความคิดเหน็ต่อการ 

ให้บริการของกองบริการ
การศึกษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านการรับสมคัรและการ 
รายงานเป็นนกัศกึษา 

 

ระหวา่งกลุม่ 2 5.733 2.867 6.95 .001 
ภายในกลุม่ 739 304.656 .412   

รวม 741 310.389    

ด้านการจดัตารางสอนและ 
ตารางสอบ 

ระหวา่งกลุม่ 2 6.306 3.153 6.60 .001 
ภายในกลุม่ 739 352.689 .477   

รวม 741 358.995    
ด้านการลงทะเบียนเรียน ระหวา่งกลุม่ 2 10.435 5.217 10.90 .000 

ภายในกลุม่ 739 353.519 .478   
รวม 741 363.954    

ด้านการจดัท าผลการเรียน 
และออกเอกสารการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 2 19.564 9.782 17.29 .000 
ภายในกลุม่ 739 417.885 .565   

รวม 741 437.448    

รวมทกุด้าน 

ระหวา่งกลุม่ 2 9.631 4.816 11.65 .000 
ภายในกลุม่ 739 305.286 .413   

รวม 741 314.917    

  
จากตาราง 13 แสดงว่า นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั มีความ

คิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา โดยรวม และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั   
ท่ีระดบั .05 จงึท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe´) 
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ตาราง 14 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการ 
 การศกึษาโดยรวม จ าแนกตามคณะวิชา เป็นรายคู ่
 

 

คณะ 
 คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปศกึษา คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 

X  
 

3.38 
 

3.28 
 

3.06 
คณะศลิปวิจิตร 3.38   * 
คณะศลิปศกึษา 3.28   * 
คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 3.06    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตาราง 14 แสดงวา่ นกัศกึษาคณะศลิปนาฏดริุยางค์ มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของ
กองบริการการศกึษาโดยรวมแตกตา่งกบันกัศกึษาคณะศิลปวิจิตร และคณะศลิปศกึษา อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
ตาราง 15 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการ 
 การศกึษาด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา จ าแนกตามคณะวิชา เป็นรายคู ่

 
 

คณะ 
 คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปศกึษา คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 

X  
 

3.44 
 

3.37 
 

3.19 
คณะศลิปวิจิตร 3.44   * 
คณะศลิปศกึษา 3.37   * 
คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 3.19    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 15 แสดงว่า นกัศกึษาคณะศลิปนาฏดริุยางค์ มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของ

กองบริการการศกึษาด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา แตกตา่งกบันกัศกึษาคณะศลิปวิจิตร 
และคณะศลิปศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 16  การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการ 
 การศกึษาด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ จ าแนกตามคณะวิชา เป็นรายคู ่
 

 

คณะ 
 คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปศกึษา คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 

X  
 

3.38 
 

3.26 
 

3.13 
คณะศลิปวิจิตร 3.38   * 
คณะศลิปศกึษา 3.26    
คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 3.13    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 16 แสดงวา่ นกัศกึษาคณะศลิปวิจิตร มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของกอง

บริการการศกึษาด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ แตกตา่งกบันกัศกึษาคณะศลิปนาฏดริุยางค์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
ตาราง 17 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการ 
 การศกึษาด้านการลงทะเบียนเรียน จ าแนกตามคณะวิชา เป็นรายคู ่
 

 

คณะ 
 คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปศกึษา คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 

X  
 

3.35 
 

3.29 
 

3.02 
คณะศลิปวิจิตร 3.35   * 
คณะศลิปศกึษา 3.29   * 
คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 3.02    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตาราง 17 แสดงวา่ นกัศกึษาคณะศลิปนาฏดริุยางค์ มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของ

กองบริการการศกึษา ด้านการลงทะเบียนเรียน แตกตา่งกบันกัศกึษาคณะศลิปวิจิตร และคณะศลิปศกึษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
ตาราง 18 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการ 
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 การศกึษาด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา จ าแนกตามคณะวิชาเป็นรายคู ่
 

 

คณะ 
 คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปศกึษา คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 

X  
 

3.37 
 

3.20 
 

2.91 
คณะศลิปวิจิตร 3.37  * * 
คณะศลิปศกึษา 3.20   * 
คณะศลิปนาฏดริุยางค์ 2.91    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 18 แสดงว่า นกัศกึษาคณะศิลปวิจิตร มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการ

การศกึษาด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา แตกตา่งกบันกัศกึษาคณะศลิปนาฏ
ดริุยางค์ และคณะศิลปศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัศกึษาคณะศิลปนาฏดริุยางค์ 
มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสาร
การศกึษาแตกตา่งกบันกัศกึษาคณะศิลปศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บ
ความแตกตา่ง 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน ได้แก่ ด้านการรับสมคัรและรายงานตวัเป็นนกัศกึษา   
ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านการจดัท าผลการเรียนและออก
เอกสารการศกึษา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการศกึษาสถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์โดยรวม และในแตล่ะด้านจ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะวิชา 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ชัน้ปีท่ี 1 - 4  
ภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 จาก 3 คณะวิชา คือ คณะศลิปวิจิตร คณะศลิปนาฏดริุยางค์ คณะ
ศลิปศกึษา รวมทัง้สิน้ 742 คน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
4 ด้าน คือ ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ 
ด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา รวม 54 ข้อ แบบสอบถาม   
ทัง้ฉบบั มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .982 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อยละ 
 2. การศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์  โดยรวมและในแตล่ะด้าน วิเคราะห์โดยหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการทดสอบที (t-test) 
สว่นชัน้ปีและคณะวิชาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 



 54 

เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตจิงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของ
เซฟเฟ่ (Scheffe´ method) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้
 1. นกัศกึษามีความคิดเห็นว่า การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
โดยรวมและในแตล่ะด้านมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 2. นกัศกึษาชายและหญิง มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา สถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
 4. นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั  มีความคดิเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
การอภปิรายผล 
 จากการศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการของกองบริการ
การศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ โดยรวมและในแตล่ะด้าน ผู้วิจยัอภิปรายผล ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เห็นว่าการให้บริการของกองบริการ 
การศกึษา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะแม้ว่าสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
มีนโยบายในการให้บริการของกองบริการการศกึษา ตอนท่ีต้องจดัให้ครบถ้วน และอ านวยความสะดวก  
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนมากท่ีสดุ ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการสนบัสนนุให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจดัให้นกัศกึษาได้รับบริการอยา่งทัว่ถึงในลกัษณะเดียวกนั ในด้านตา่ง ๆ 
อย่างเท่าเทียมกนั และค านงึถึงความส าคญัของข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการจดัการให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่
นกัศกึษาและอาจารย์ แตน่กัศกึษามีจ านวนมากและเพิ่มมากขึน้จงึไมไ่ด้รับความสะดวก ตามความต้องการ 
ประกอบกบัการท่ีบคุลากรมีข้อจ ากดัทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ รวมถึงข้อจ ากดัด้านความสะดวก
ของสถานท่ี แม้จะมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก ซึง่ในการให้บริการของ
กองบริการการศกึษา จะต้องปรับปรุงและพฒันาอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป เพ่ือบริการนกัศกึษาและอาจารย์ 
ตลอดทัง้บคุคลภายนอกท่ีมารับบริการให้ได้รับความสะดวกและได้รับบริการท่ีดีโดยทัว่ถึงกนั เพ่ือท่ี  
จะท าให้ผู้ รับบริการเกิดความประทบัใจ มีเจตคตท่ีิดี และเกิดความพงึพอใจในการบริการ ดงัท่ี มิลเลท 
(Millett.  1954: 397-399) กลา่ววา่หลกัการให้บริการ คือ ให้บริการอยา่งเสมอภาค บริการตรงเวลา 
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บริการเพียงพอ บริการให้ทนัสมยัและอยา่งตอ่เน่ืองซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พจนา สมทรัพย์ 
(2548: 66) ท่ีศกึษาเร่ืองความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การให้บริการการศกึษาของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เห็นด้วยกบัการให้บริการการศกึษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1.1 ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาเห็นวา่     
มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะแม้วา่สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ จะพยายามจดัให้
มีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัรายละเอียดขัน้ตอนในการรับสมคัร มีการจดัท าคูมื่อการสมคัรเข้าศกึษาตอ่ 
เพ่ือบริการแก่นกัศกึษาเป็นการอ านวยความสะดวกให้รู้ขัน้ตอนการรับสมคัร พร้อมทัง้การให้ค าแนะน า
และตอบปัญหาท่ีนกัศกึษาไมเ่ข้าใจ เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับบริการท่ีดี แตด้่วยข้อจ ากดัของบคุลากรท่ีมี
จ ากดั และความสะดวกในด้านของสถานท่ี ท าให้การให้บริการในด้านการรับสมคัรและการรายงานตวั
ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของนกัศกึษา
ได้ทัง้หมด โดยเฉพาะความสะดวกของขัน้ตอนการรับสมคัรและอธัยาศยัของเจ้าหน้าท่ี ซึง่นกัศกึษา    
มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมน้อยท่ีสดุ ทัง้นี ้กองบริการการศกึษาควรต้องปรับปรุงการด าเนินงานให้มีการ
จดัท าเอกสารการรายงานตวัให้มีความชดัเจนง่ายตอ่การเข้าใจ และก าหนดขัน้ตอนในการรายงานตวั
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการแนะน าและตอบปัญหาด้วยความสภุาพ รวมถึงการจดั
สถานท่ีในการรายงานตวัควรต้องมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ดงัท่ี ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2542: 
188-189) กลา่วว่าการรับสมคัรนกัศกึษาจ าเป็น ต้องมีขอบเขตของการรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่โดยการ
ก าหนดนโยบาย แผน จ านวนการรับสมคัร ซึง่อาจขึน้อยู่กบัตามความต้องการของสงัคม ความพร้อม
ของบคุลากร รวมถึงความต้องการของ ผู้ ท่ีต้องการจะสมคัรเข้าศกึษา ทัง้นี ้จะต้องมีการก าหนดเวลา
ในการรับสมคัร ตัง้แตจ่ านวนวนัในการขายใบสมคัร เวลาท่ีสมคัรสอบ ถ้ามีจ านวนผู้มาสมคัรสอบมาก
ตลอดจนเวลาสอบข้อเขียน สอบสมัภาษณ์ การประกาศผลสอบ การรายงานตวั และการขึน้ทะเบียนเป็น
นกัศกึษา สถานท่ีสมคัร รวมทัง้วิธีการในการซือ้ใบสมคัรและสัง่ซือ้ใบสมคัรทางไปรษณีย์ ตลอดจนการ
ก าหนดสถานท่ีสอบ คณุสมบตัขิองผู้สมคัรสอบ ต้องระบไุว้ให้ชดัเจน การประกาศผลสอบ และสถานท่ี
ประกาศผลสอบ ซึง่ต้องแจ้งให้ผู้สมคัรทราบลว่งหน้าไว้ในใบสมคัร นอกจากนีห้ลกัการรายงานตวัเป็น
นกัศกึษาใหม่ โดยทัว่ไปสถานศกึษาจะก าหนดวนัขึน้ทะเบียน พร้อมด้วยการน าหลกัฐานตา่ง ๆ มาแสดง
พร้อมทัง้ผู้ปกครอง  ซึง่จะต้องมาเซ็นรับรองความประพฤตแิละการเรียนตอ่สถานศกึษา ตลอดจนการ
ช าระคา่ลงทะเบียนเรียน และอ่ืน ๆ ก าหนดวนัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ในสถานศกึษา การจดัการเรียน
เพ่ือปรับพืน้ฐานในกรณีนกัศกึษามาจากสถานศกึษาตา่ง ๆ เพ่ือจะชว่ยในการปรับตวัให้เข้าใจถึงหลกัสตูร
เนือ้หาและวิธีการเรียนการสอน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ อภิวาท (2541: 84-87)    



 56 

ได้ท าการศกึษา เร่ือง การจดับริการการศกึษาของมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบวา่
นิสิตมีทศันะตอ่การจดับริการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ด้านการรับสมคัร และ
การรายงานตวัเป็นนิสิตมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และเชน่เดียวกบั สทุธิศรี มว่งสวย (2550: 
75-76) ท่ีศกึษา เร่ือง การศกึษาความพงึพอใจของผู้ รับริการท่ีมีตอ่การให้บริการงานทะเบียน ส านกับริการ
ทางวิชาการและทดสอบ ศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบว่าผู้ รับบริการมีความพงึพอใจการให้ 
บริการงานทะเบียนด้านขึน้ทะเบียนนกัศกึษาใหม่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.2 ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาเห็นวา่มีความเหมาะสม 
ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะแม้วา่สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ได้พยายามจดัตารางสอนและ
ตารางสอบตามจ านวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนแตล่ะรายวิชาและจดัห้องเรียนและห้องสอบให้มี
บรรยากาศท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียน การสอน และการสอบ เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับความสะดวกสบาย 
แตเ่น่ืองจากในรอบปีท่ีผา่นมาสถาบนัฯ มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี รวมถึงบริเวณทัง้หมด ประกอบกบั  
ในบางครัง้มีการใช้สถานท่ีในการจดักิจกรรมพิเศษ ท าให้จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงตารางสอนหรือ
ตารางสอบกะทนัหนั โดยอาจไมไ่ด้แจ้งการเปล่ียนแปลงให้ทราบล่วงหน้าโดยทัว่ถึงกนั จงึอาจท าให้
นกัศกึษาไมไ่ด้รับความสะดวกสบายในการใช้สถานท่ีเทา่ท่ีควร ซึง่หลกัในการปฏิบตัิควรต้องมีการติด
ประกาศแจ้ง  ให้ทราบในการใช้ห้องเรียน และการเปล่ียนแปลงตารางสอนหรือเปล่ียนแปลงห้องเรียน
ให้ทราบทัว่กนัล่วงหน้า มีการประสานงานและรวบรวมข้อมลู เพ่ือให้จดัวนั เวลาสอบสมัพนัธ์กบัเวลา
ของการเรียน โดยค านงึถึงวิชาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรของนกัศกึษาแตล่ะคณะ และชัน้ปีจดัท าตารางสอบ
และแจ้งประชาสมัพนัธ์ให้ทราบลว่งหน้า และติดประกาศให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปล่ียนแปลง ดงัท่ี 
อร่าม ตนัตโิสภณวนิช (2521: 20-21) กลา่ววา่ในการด าเนินงานจดัตารางสอน จ าเป็นต้องรวบรวม
รายละเอียดต้นฉบบัตารางสอนจากคณะวิชาตา่ง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดหมวดหมู่ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไมซ่ า้ซ้อนกนั โดยเฉพาะวิชาพืน้ฐานท่ีต้องเรียนร่วมกนั 
โดยค านงึถึง วนั เวลา หลกัสตูร และโปรแกรมการศกึษา ซึง่การจดัห้องเรียนต้องจดัให้เหมาะสมกบั
จ านวนนกัศกึษา และไมซ่ า้ซ้อนกนั  การจดัตารางสอบต้องจดัวนั เวลาสอบให้สมัพนัธ์กับวนัเวลา   
ของการเรียนและค านงึถึงวิชาตา่ง ๆ ไมใ่ห้มีวนั เวลาสอบท่ีซ า้กนั  วิชาท่ีจดัสอบในแตล่ะวนัไมค่วรเกิน 
2 วิชา ห้องท่ีใช้ในการสอบควรมีความเงียบ มีอากาศถ่ายเทได้ดี เวลาท่ีใช้สอบควรพอเหมาะกบัเนือ้หาวิชา 
การจดัสอบ ภาคทฤษฎีควรแยกจากการสอบภาคปฏิบตัิ โดยปกติการก าหนดวนั เวลาสอบ จะด าเนินการ
ก่อนการลงทะเบียน และพิมพ์เผยแพร่ให้นกัศกึษาทราบ พร้อมกบัตารางสอนเพ่ือให้นกัศกึษาทราบ
ก าหนดวนั เวลาสอบของตนเองจากวิชาท่ีเลือกเรียน  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ อภิวาท 
(2541: 9-15) ได้ท าการศกึษา เร่ือง การจดัการบริการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่นิสิต
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ระดบัปริญญาตรี และนิสิตระดบับณัฑิตศกึษา มีทศันะตอ่การจดับริการการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในการบริการด้านตารางสอนและตารางสอบอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.3 ด้านการลงทะเบียนเรียน ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะแม้วา่สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์จะมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร  
ในการลงทะเบียน และมีคูมื่อประกอบส าหรับใช้ในการลงทะเบียนท่ีอธิบายวิธีการตา่ง ๆ มีการก าหนด
ปฏิทินส าหรับการลงทะเบียน และการเพิ่ม–ถอน รายวิชา และมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ลงทะเบียน เพ่ือจดัให้นกัศกึษาได้รับการบริการท่ีถกูต้องและรวดเร็วแล้ว แตย่งัพบว่ามีปัจจยัท่ีสง่ผล
กระทบตอ่การปฏิบตังิาน เชน่ สถานท่ีส าหรับลงทะเบียนมีจ ากดัท าให้ไมส่ะดวกในการปฏิบตังิาน นกัศกึษา
ไมไ่ด้รับการอ านวยความสะดวกตามท่ีคาดหวงัในขัน้ตอนการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน หรือช าระเงิน และ
อาจรวมถึงคณุภาพของบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบคุลากรขาดจิตวิญญาณในการ
ให้บริการและไมมี่ความรู้ ความสามารถเพียงพอ เน่ืองจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิานไมต่รงตาม
วฒุิการศกึษา ซึ่งการให้บริการควรมีการจดัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพ
พร้อมส าหรับการให้บริการ โดยค านงึถึงหลกัการให้บริการเป็นส าคญั ดงัท่ีปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ 
(2542: 119 -193) กลา่ววา่ การลงทะเบียนแบง่เวลาท าการลงทะเบียนได้ 3 ประเภท คือ การ
ลงทะเบียนลว่งหน้า เป็นเทคนิคในการกระจายงานลงทะเบียนไมใ่ห้มาแออดัในชว่งของการลงทะเบียน
ปกติ โดยจดัให้มีการลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการลงทะเบียนปกติของภาคการศกึษาถดัไป การลงทะเบียน
ปกติ โดยปกตจิะก าหนดช่วงเวลาของการลงทะเบียนปกตกิ่อนเปิดภาคการศกึษาประมาณ 1-2 สปัดาห์ 
หรือในบางมหาวิทยาลยั   จะก าหนดช่วงเวลาลงทะเบียนหลงัจากเรียนแล้วประมาณ 1-2 สปัดาห์ ซึง่
จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไว้ทัง้หมดจะต้องไมเ่กินจ านวนหนว่ยกิตสงูสดุท่ีก าหนด
ส าหรับสภาพนิสิต การลดรายวิชาจะก าหนดเวลาของการลดรายวิชาหลงัจากลงทะเบียนปกตแิล้ว 
เชน่เดียวกบัการเพิ่มรายวิชา  แตช่่วงเวลาท่ีก าหนดจะมากกวา่เม่ือนิสิตลดรายวิชาแล้ว จ านวนหนว่ย
กิตรวมท่ีเหลือของรายวิชาทัง้หมดท่ีจะลงทะเบียนเรียนจะต้องไมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดยกเว้นในกรณีท่ีจะ
ส าเร็จการศกึษาในภาค การศกึษานัน้ และตามท่ี ควาน (Quann.  1980) กลา่ววา่ วตัถปุระสงค์ของ
การลงทะเบียนเก่ียวข้องกบั 

1. แนะน านิสิตเก่ียวกบัการจดัตารางเวลาเรียนไมซ่ า้ซ้อนกนั 
2. จ านวนนิสิตสงูสดุท่ีลงทะเบียนตามข้อก าหนดของวิชา เวลา และสถานท่ีท่ีจดัหาได้ 
3. สรุปรวบรวมหรือแยกรายการวิชาเรียนท่ีปิดก่อนก าหนด 
4. ด าเนินการรักษาความสมดลุของตอนเรียน ชนิดของชัน้เรียน และภาระการสอน 
5. ด าเนินการจดทะเบียนโดยใช้เวลาท่ีเก่ียวกบันิสิตคณะวิชาและผู้ปฏิบตังิานน้อยท่ีสดุ 
6. รวบรวมคา่สอนพิเศษ และคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามเง่ือนไขของสถาบนัหรือของรัฐ 
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ซึง่การให้บริการควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาผู้ รับบริการได้รับทราบถึงข้อมลูท่ีส าคญัเก่ียวกบั
ระเบียบวิธี และขัน้ตอนในการติดตอ่เพ่ือให้บริการ อาจจดัมีการจดัท าเป็นคูมื่อการลงทะเบียน รวมถึง
การให้บริการท่ีเทา่เทียมกนัของผู้ปฏิบตังิาน ควรมีมนษุยสมัพนัธ์ให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจม่ใส 
และสามารถให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างชดัเจนถกูต้อง รวมถึงบริเวณอาคารสถานท่ีในการจัดบริการ
ควรจดัให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม สะดวกสบาย สะอาด นอกจากนี ้ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีทนัสมยั
มาใช้ในการปฏิบตังิาน เพ่ือให้การให้บริการเป็นไปด้วยความถกูต้อง สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เสาวลกัษณ์ อภิวาท (2541: 88-89) ได้ท าการศกึษา เร่ือง การจดับริการ
การศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบว่าความคิดเห็นของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
และนิสิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีตอ่การจดับริการการศกึษาด้านการลงทะเบียน ว่าเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง เชน่เดียวกบังานวิจยัของ (ทรายทอง; วรรณพิศิษฐ์; และปภาดา กนัทะอินทร์.  2546: 56-58)  
ท่ีศกึษา เร่ือง ความพงึพอใจของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ท่ีมีตอ่การให้บริการของหนว่ยทะเบียน 
และประเมินผลการศกึษางานบริการการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่พบว่านกัศกึษา 
มีความพงึพอใจตอ่การให้บริการการศกึษาด้านการลงทะเบียนเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.4 ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาเห็น
วา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะแม้วา่สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ จะพยายาม 
จดัให้มีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามามีสว่นในการจดัท าผลการเรียนการออกเอกสารการศกึษา และ
การประกาศผลการศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับบริการ ด้วยความสะดวกตรงตามก าหนดเวลาแล้วก็ตาม 
แตด้่วยจ านวนนกัศกึษาท่ีมีมาก ท าให้ในบางครัง้เจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถให้บริการได้อย่างทัว่ถึงและขาด
มนษุยสมัพนัธ์ ประกอบกบัการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการมีคอ่นข้างน้อย หรืออาจ
มีปัญหาในด้านระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการให้บริการด้อยประสิทธิภาพท าให้ไมส่ามารถให้บริการได้ทนั
ตามก าหนดเวลา หรือตามความต้องการได้ ทัง้นี ้กองบริการการศกึษา ควรมีคูมื่อรายละเอียด และ
ระเบียบในการขอใช้บริการท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย มีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
และให้ค าแนะน าได้อย่างชดัเจน ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ตามความต้องการของผู้ รับบริการ และ 
มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ดงัท่ี แบร์ร่ี (Barry.  1986: 79-81) 
ได้กลา่วไว้ว่า การบริการท่ีประสบความส าเร็จพนกังานต้องมีคณุสมบตัิส าคญั ตา่ง ๆ เช่น ความสม ่าเสมอ 
ความเตม็ใจท่ีจะให้บริการ ความพร้อมท่ีจะให้บริการและอทุิศเวลาปฏิบตัิตอ่ผู้ใช้บริการอยา่งดี มีความ 
สามารถในการให้บริการ มีความสภุาพออ่นโยน ตลอดจนสามารถอธิบายขัน้ตอนการให้บริการให้ผู้ ใช้
เข้าใจชดัเจน และสามารถปฏิบตัถิกูต้อง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เพ็ญศรี มณีค า (2538: 111-112)     
ท่ีศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของส านกับริการทางวิชาการและทดสอบ
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ประเมินผล มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่ความพงึพอใจของนิสิตนกัศกึษา ตอ่การจดับริการด้านการ
ประมวลผลและด้านหนงัสือส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. นกัศกึษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษาโดยรวม 
และในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการให้บริการ
ของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ท่ีจดัให้กบันกัศกึษามีการให้บริการอย่างเสมอภาค
ไมจ่ ากดัวา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยพยายามท่ีจะให้นกัศกึษาได้รับบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และพยายามท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีดแูลให้ค าแนะน าตลอดเวลา    
อย่างเท่าเทียมกัน ดงัท่ี กุลธน ธนาพงษ์ธร (3530: 303-304) ชีใ้ห้เห็นถึงหลกัการให้บริการท่ีส าคญั
ด้านหลกัความเสมอภาค คือ บริการท่ีจดันัน้ต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทกุคนเสมอภาคและเทา่เทียมกนั
ไมมี่การใช้สิทธิพิเศษแก่บคุคลหรือกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ซึง่สอดคล้องผลงานวิจยัของ ทวีศกัดิ ์วงษ์ธานี 
2545: บทคดัย่อ)  ท่ีศกึษา เร่ือง ทศันะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดับริการการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
ศรีปทมุ พบวา่นกัศกึษาชาย และนกัศกึษาหญิงเห็นด้วยกบัการจดับริการการศกึษา โดยรวมและใน 
แตล่ะด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 

3. นกัศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การให้บริการของกองบริการการศกึษา โดยรวม
และในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะนโยบายของ 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ในการให้บริการของกองบริการการศกึษาท่ีก าหนดให้จดับริการตามหลกัการ
ให้บริการท่ีดี โดยให้บริการอยา่งเสมอภาค และเทา่เทียมกนัด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ลกัษณะของการจดับริการของกองบริการการศกึษา เป็นงานท่ีจดัให้ส าหรับนกัศกึษา
ทกุคน โดยพยายามจดัให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษาทกุเพศ และทกุวยั นอกจากนีก้ารท่ี
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ เป็นสถานศกึษาท่ีจดัการศกึษาเฉพาะด้านนาฏศลิป์ ดนตรี และชา่งศลิป์ 
บริบทของสงัคมภายในของนกัศกึษาจงึอยูร่่วมกนัในลกัษณะของครอบครัว มีความใกล้ชิดกนัแบบพ่ี
แบบน้อง จากการท่ีต้องปฏิบตังิานการแสดง หรือท ากิจกรรมร่วมกนัในผลงานและอ่ืน ๆ  อย่างสม ่าเสมอ 
ตัง้แตแ่รกเข้าจนกระทัง่จบการศกึษา จงึอาจสง่ผลให้นกัศกึษาชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
ดงัท่ี ส าเนาว์ ขจรศลิป์ (2538: 78-80) กล่าวว่า การท่ีนกัศกึษาได้รับอิทธิพลจากการอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ย่อมสง่ผลตอ่ความคิด คา่นิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมของนกัศกึษา ซึ่งนกัศกึษา 
ได้พยายามปรับตวัให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและบริบทของสถาบนัการศกึษา จึงท าให้นกัศกึษา
มีทศันะหรือความคิดท่ีคล้ายกนั อยา่งไรก็ตามสถาบนัฯ ได้พยายามเร่งพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อม
ในการปฏิบตังิานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สริุยนัต์ สวุรรณราช; 
และจินตนา พรหมนิมิต. (2531: 29-36) ท่ีศกึษาเร่ืองความต้องการของนกัศกึษาท่ีมีตอ่งานด้านบริการ
การศกึษาและการบริการให้ค าปรึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่นกัศกึษาท่ี
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เรียนชัน้ปีตา่งกนัมีความต้องการตอ่การบริการ ไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของฐิตมิา 
ผดงุวงศ์เดช (2547: 80-86) ท่ีศกึษาเร่ืองความ  พงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การให้บริการของศนูย์
สนเทศและหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต พบวา่ นกัศกึษาระดบัชัน้ปีตา่งกนั มีความพงึพอใจ
โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั แตผ่ลการวิจยันีไ้มส่อดคล้องกบังานวิจยัของ วนัทนา ทบัทิม 
(2544: 43)  ท่ีศกึษาเร่ือง ทศันะของนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั รามค าแหง ท่ีมีตอ่การ
ให้บริการการศกึษา พบวา่นกัศกึษา ชัน้ปีท่ี 2 กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 กบันกัศกึษา 
ชัน้ปีท่ี 4 มีทศันะตอ่การให้บริการการศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

4. นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองบริการ
การศึกษา โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้      
การท่ีผลการวิจยัเป็นเชน่นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาท่ีเรียนคณะวิชาตา่งกนั มีการเข้าถึงบริการท่ีแตกตา่งกนั  
อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมสถานท่ีตัง้ของคณะวิชาตา่งกนั ท าให้มีข้อจ ากดัในการเดินทาง การติดตอ่
สอบถามหรือการขอรับการบริการในด้านตา่ง ๆ ไมเ่ป็นไปตามความต้องการและไมไ่ด้รับความสะดวก 
ในลกัษณะเดียวกนั โดยท่ีคณะศลิปวิจิตร มีสถานท่ีตัง้อยูท่ี่ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม การตดิตอ่ขอรับบริการจะต้องเดนิทางมาท่ีส านกังานอธิการบดี ซึง่ตัง้อยูท่ี่แขวงพระบรมมหา 
ราชวงั เขตพระนคร โดยมีระยะทางหา่งกนัมาก การเดนิทางต้องเดินทางโดยรถยนต์ และใช้ระยะเวลา
ในการเดนิทางคอ่นข้างมาก ในขณะท่ีคณะศิลปนาฏดริุยางค์ และคณะศลิปศกึษา มีสถานท่ีตัง้อยูภ่ายใน
บริเวณเดียวกบักองบริการการศกึษา การมาติดตอ่ของรับบริการเป็นการเดนิเท้า ระหว่างอาคารของคณะ
วิชามายงัอาคารส านกังานฯ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อย ซึง่ความแตกตา่งระหว่างสถานท่ีดงักล่าว   
ท าให้เกิดความแตกตา่งกนัในเร่ืองของความสะดวกของการเข้ารับบริการ บางครัง้ในกรณีเร่งดว่นอาจท าให้
เสียสิทธิ เน่ืองจากเดนิทางมาไมท่นัตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ของการให้บริการ  จงึอาจมีผลท าให้มีความ
คิดเห็นในการได้รับการบริการแตกตา่งกนั นอกจากนีส้ถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ยงัอยู่ในชว่งท่ีขาดบคุลากร
ในการให้บริการ ซึง่งานของกองบริการการศกึษา ทัง้ 4 ด้าน ถือเป็นงานส าคญัของสถาบนั การศกึษา 
เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีจดัให้ส าหรับนกัศกึษาตัง้แต่แรกเข้าจนส าเร็จการศกึษา และในขณะเดียวกนั
หวัใจส าคญัของกองบริการการศกึษา คือการให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษา การ
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการยงัไมค่รอบคลมุ เน่ืองจากอยูใ่นชว่งของการพฒันา
ปรับปรุง ดงัท่ี วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2525: 41-42) ได้กลา่วไว้ว่าการบริการนิสิต นกัศกึษา 
เป็นสว่นท่ีประสานระหวา่งชีวิตนอกห้องเรียนและในห้องเรียน ชว่ยสง่เสริมให้นิสิต นกัศกึษาได้พฒันา
ชีวิตให้สมบรูณ์ ท าให้เห็นชีวิตในแนวกว้าง สร้างทศันคติท่ีดี และอาจมีผลกระทบตอ่การเรียนของนิสิต 
นกัศกึษาด้วย ทัง้นีก้ารท่ีนกัศกึษามีความคิดเห็นเป็นของตนเองนัน้ ความคิดเห็นอาจเกิดจากพืน้ฐาน
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สว่นบคุคล เกิดจากความรู้สึก ความต้องการสว่นตวัหรือจากประสบการณ์ท่ีพบวา่ธรรมชาตขิองความ
คดิเห็นเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัได้ ซึง่ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตวันกัศกึษา เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ
ท่ีตา่งกนัอาจสง่ผลให้มีความต้องการตา่งกนั ดงัเป็นไปตามแนวคิดทางทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow.  1970: 80) ได้วา่ ความต้องการของมนษุย์จะเป็นไปตามล าดบัขัน้ จากขัน้ต ่าไปสูข่ัน้สงู และ
บคุคลท่ีมีพืน้ฐานตา่งกนัก็จะมีระดบัความต้องการตา่งกนั เชน่ อาย ุเพศ สถานภาพเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 
และตรงกบัแนวความคิดของ พีระ จีระโสภณ (2535: 33-40) ท่ีกล่าววา่มนษุย์จะเลือกรับรู้ขา่วสารตาม
ความสนใจจากแหลง่ใดแหล่งหนึง่ โดยทัว่ไปผู้ รับสารมกัจะเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีมีเนือ้หาสอดคล้อง
กบัความเช่ือ ทศันคติ และความสนใจ ของตน โดยผู้ รับสารมกัจะเลือกเปิดรับสิ่งท่ีสนบัสนนุความคิดเดิม
ของตนเองอยู่เสมอสอดคล้องกบังานวิจยัของ สทุธิศรี ม่วงสวย (2550: บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาเร่ืองการศกึษา
ความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีมีตอ่การให้บริการงานทะเบียนส านกัการบริการทางวิชาการและทดสอบ 
ศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบว่านกัศกึษาแตล่ะสายวิชา มีความพงึพอใจตอ่การให้บริการ
งานทะเบียน ด้านคณุลกัษณะของ ผู้ให้บริการมีความพงึพอใจแตกตา่งกนั เชน่เดียวกบังานวิจยัของ 
อาภากร ผดงุสตัยวงศ์ (2544: 112-113) ท่ีศกึษาเร่ืองความพงึพอใจตอ่การบริการของส่วนทะเบียนและ
ประเมินผล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ พบวา่นกัศกึษาตา่งคณะวิชา มีความพงึพอใจตอ่
การบริการของสว่นทะเบียน  และประเมินผล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ โดยรวมและ
ในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัและสอดคล้องกบังานวิจยัของพรรณพิมล ตรีมงคล (2545: 62-63) ท่ีศกึษาเร่ือง 
ความพงึพอใจของนกัศกึษาภาคสมทบท่ีมีตอ่บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนยีราชมงคล 
พบวา่ นกัศกึษาสาขาตา่งกนัมีความพงึพอใจด้านบริการทะเบียนและวดัผลแตกตา่งกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนกัศกึษา ผลการวิจยัพบวา่การให้บริการของ 
กองบริการการศกึษา มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และนกัศกึษาให้ความเห็นวา่ ความสะดวก
ขัน้ตอนการรับสมคัร และอธัยาศยัของเจ้าหน้าท่ีมีความเหมาะสมระดบัน้อยท่ีสดุ เพ่ือให้การจดับริการ
ได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา สถาบนัฯ 
ควรก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานจากปัญหาและอปุสรรคท่ีพบ โดยเห็นสมควรเน้นการ
ให้ด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว้เป็นหลกั และถือปฏิบตัติามแผนการด าเนินงานท่ีตัง้ไว้อย่าง
เคร่งครัด นอกจากนีค้วรมีการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ในด้านบคุลากร ท่ีมีอยูแ่ละการน าระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
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 2. ด้านการจดัตารางสอนและตารางสอบ ผลการวิจยัพบวา่การให้บริการของกองบริการ
การศกึษา มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และนกัศกึษาให้ความเห็นวา่การแจ้งการเปล่ียนแปลง
ตารางสอน และตารางสอบ มีความเหมาะสมระดบัน้อยท่ีสดุ เพ่ือให้การจดับริการได้รับการพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา สถาบนัฯ ควรน าระบบเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน โดยให้มีการพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อม และเหมาะสมกบัการปฏิบตังิาน 
และเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงอปุกรณ์สถานท่ีให้เหมาะสมส าหรับการแจ้งข้อมลูขา่วสารให้นกัศกึษา
ได้รับทราบทัว่กนัอยา่งชดัเจน 

3. ด้านการลงทะเบียนเรียนผลการวิจยัพบวา่การให้บริการของกองบริการการศกึษามีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง และนกัศกึษาให้ความเห็นว่าความสะดวกขัน้ตอนการช าระเงิน
คา่ลงทะเบียน และความเหมาะสมของสถานท่ีส าหรับการลงทะเบียน มีความเหมาะสม ระดบัน้อยท่ีสดุ 
เพ่ือให้การจดับริการได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของนกัศกึษา สถาบนัฯ ควรมีการวางแผนจดัระบบการลงทะเบียนเรียน จดัท าคูมื่อขัน้ตอนในการช าระเงิน
คา่ลงทะเบียน รวมถึงให้มีการน าระบบเทคโนโลยีมาชว่ยในการด าเนินงานให้ทนัสมยัยิ่งขึน้ อีกทัง้ควร
ให้การสนบัสนนุงบประมาณส าหรับการพฒันา เชน่เพิ่มประสิทธิภาพของอปุกรณ์เทคโนโลยีท่ีมีอยู ่
และจดัหาเพิ่มเตมิอปุกรณ์รวมถึงระบบ software เฉพาะท่ีเหมาะสมกบัการลงทะเบียนผา่นระบบ 
รวมถึงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีในการลงทะเบียนท่ีเหมาะสม สะอาด โปร่งโลง่สบาย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้เพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษาท่ีมาลงทะเบียน  

4. ด้านการจดัท าผลการเรียนและออกเอกสารการศกึษา ผลการวิจยัพบวา่การให้บริการของ
กองบริการการศกึษา มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และนกัศกึษาให้ความเห็นวา่ความรวดเร็ว
ในการได้รับบริการด้านตา่งๆ การใช้เทคโนโลยีและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการให้บริการความกระตือรือร้น
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และการเปิดรับฟังข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การให้บริการ มีความเหมาะสม
ระดบัน้อยท่ีสดุ เพ่ือให้การจดับริการได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และเพ่ือให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของนกัศกึษา สถาบนัฯ ควรเพิ่มประสิทธิภาพของอปุกรณ์เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ จดัหาเพิ่มเตมิ
อปุกรณ์รวมถึงระบบ software เฉพาะท่ีเหมาะสมกบัการจดัท าผลการเรียน และออกเอกสารการศกึษา  
จดัให้มีการพฒันาบคุลากรท่ีมีอยูท่ัง้ในเร่ืองของประสิทธิภาพการท างาน และประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ นอกจากนีค้วรมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ีให้เหมาะสม ทนัสมยั สะอาดและสะดวก  
ในการให้บริการ และจดัให้มีตู้ส าหรับรับฟังความคิดเห็นของนกัศกึษาด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาสภาพปัญหาของการจดับริการการศกึษา ซึ่งศกึษาจากทัง้ผู้ให้บริการ และ

ผู้ รับบริการ 
2. ควรศกึษาความต้องการของนกัศกึษา และอาจารย์ ในการให้บริการของกองบริการ

การศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 3. ควรศกึษาทศันะของผู้บริหาร และอาจารย์ตอ่การจดับริการของกองบริการการศกึษา
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 

4. ควรศกึษารูปแบบ และลกัษณะการจดับริการของกองบริการการศกึษา สถาบนับณัฑิต    
พฒันศลิป์ 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวจิยั 
เร่ือง  ความคิดเหน็ของนักศึกษาต่อการให้บริการ 
ของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

 

ค าชีแ้จง (1) แบบสอบถามนีน้กัศกึษาสามารถตอบได้อยา่งอิสระตามความคิดเห็นของนกัศกึษาแตล่ะ
คน  ขอให้นกัศกึษาทกุคนตอบด้วยความตัง้ใจ และตอบให้ครบทกุข้อ  ผู้วิจยัจะเก็บรักษาค าตอบของ
แตล่ะคนไว้เป็นความลบัค าตอบท่ีนกัศกึษาตอบไม่มีข้อถกู  ข้อผิด  และไม่มีผลกระทบตอ่ผลการเรียน
หรือตวัของนกัศกึษาแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 
 (2) เม่ืออ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว ขอให้ตอบทนัทีโดยใส่เคร่ืองหมาย ()  ในช่องตาราง  
ทุกช่องท่ีตรงกับความคิดของนกัศึกษาต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา  โดยมีน า้หนกัการ  
ให้คะแนนดงันี ้
  คะแนน 5  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัมากท่ีสดุ 
  คะแนน 4  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัมาก 
  คะแนน 3  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่ว ในระดบัน้อย 
  คะแนน 1  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ข้อที่ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เหน็ด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย 
น้อย 

2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 
0 การก าหนดช่วงเวลาในการ 

ลงทะเบียนเรียน 
     

00 การแจ้งผลการเรียนของ 
นกัศกึษา ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่   1  ข้อมลูทัว่   โปรดท าเคร่ืองหมาย () ในช่องหน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับ         
ตวันกัศกึษา 
1. เพศ 
 (    )  1. ชาย     (    )  2. หญิง 
2. ปัจจบุนัศกึษาอยูใ่นชัน้ปี 
 (    )  ชัน้ปีท่ี  1  (    )  ชัน้ปีท่ี  2 (    )  ชัน้ปีท่ี  3  (    )  ชัน้ปีท่ี  4 
3. คณะวิชาท่ีศกึษา 
 (    )  คณะศลิปวิจิตร      (    )  คณะศลิปนาฏดริุยางค์      (    )  คณะศลิปศกึษา 
ส่วนที่   2  แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของกองบริการ
การศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
 

 
ข้อที่ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เหน็ด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย 
น้อย 

2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 

 
 
1. 

การรับสมัครและการรายงานตัว 
เป็นนักศึกษา 
การประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรนกัศกึษาเข้าศกึษา
ตอ่ มีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนในการ    
รับสมคัรอยา่งชดัเจน 

     

2. การก าหนดระยะเวลาในการรับสมคัรมีความ
เหมาะสม 

     

3. วิธีการท่ีใช้ในการรับสมคัรมีหลากหลายวิธี  
สามารถเลือกได้ตามความสะดวก เช่น ทางไปรษณีย์     
ทาง Internet ฯลฯ 

     

4.  ขัน้ตอนการรับสมคัรสะดวก      

5. เอกสารท่ีใช้ในการสมคัรมีข้อมลูรายละเอียด
อธิบายขัน้ตอนวิธีการตา่ง ๆ ชดัเจน 

     

6. เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรให้ค าแนะน าและตอบปัญหา    
ได้ชดัเจน 

     

7. เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรมีอธัยาศยัดี      
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ข้อที่ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เหน็ด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย 
น้อย 

2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 

8. การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิสอบเป็นไปตามวนั   
และเวลาท่ีก าหนด 

     

9. ผงัท่ีนัง่และห้องสอบติดประกาศให้ทราบทัว่กนั
อยา่งชดัเจน 

     

10. การประกาศรายช่ือผู้สอบผา่นตดิประกาศไว้ชดัเจน
เป็นไปตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 

     

11. เอกสารรายงานตวัเป็นนกัศกึษาอา่นเข้าใจง่าย      

12. ขัน้ตอนการรายงานตวัสะดวกรวดเร็ว      

13. เจ้าหน้าท่ีรับรายงานตวัให้ค าแนะน าและตอบ
ปัญหาด้วยความสภุาพ 

     

14. สถานท่ีในการรายงานตวัมีความเหมาะสม      

 ด้านการจัดตารางสอนและตารางสอบ      

15. ภาควิชาเปิดสอนรายวิชาจ านวนเพียงพอกบัความ
ต้องการเรียนของนกัศกึษา 

     

16. หากมีการเปล่ียนแปลงตารางสอน สถาบนั ฯ 
ประกาศประชาสมัพนัธ์ให้ทราบลว่งหน้า 

     

17. จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอส าหรับจ านวนรายวิชา   
ท่ีสอน 

     

18. การก าหนดห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษา 

     

19. มีการจดัท าตารางการใช้ห้องเรียนติดหน้าห้อง     
ทกุห้องเพ่ือนกัศกึษาทราบทัว่กนั 

     

20. การแจ้งข้อมลูรายวิชาท่ีจะเปิดสอน และตาราง
เรียนของภาคการศกึษาใหม่มีความรวดเร็วทนัตาม
ก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
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ข้อที่ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เหน็ด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย 
น้อย 

2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 

21. การจดัตารางสอนมีความเหมาะสมกบัรายวิชา      

22. การแจ้งข้อมลูตารางสอนมีความรวดเร็ว      

23. การจดัตารางสอบสมัพนัธ์กบัเวลาของการเรียน      

24. การติดประกาศประชาสมัพนัธ์ตารางสอบ
ด าเนินการลว่งหน้า 

     

25. มีการประกาศแจ้งการเปล่ียนแปลงตารางสอบ  
หากมีการเปล่ียนแปลง 

     

26. การก าหนดห้องสอบมีความเหมาะสมกบัรายวิชา  
ท่ีสอบ 

     

 ด้านการลงทะเบียนเรียน      

27. มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั        
การลงทะเบียนเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

     

28. คูมื่อส าหรับใช้ในการลงทะเบียนอธิบายวิธีการ  
ตา่ง ๆ ชดัเจน 

     

29. การก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน         
ของนกัศกึษามีความเหมาะสม 

     

30. การก าหนดขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียนมีความ
ชดัเจน 

     

31. รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนตามแผนการศกึษา         
มีความเหมาะสม 

     

32. ขัน้ตอนการย่ืนลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก าหนด       
มีความเหมาะสม 

     

33. ขัน้ตอนการช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนมีความ
สะดวก 

     

34. ขัน้ตอนการเพิ่ม – ถอน วิชาเรียนมีความสะดวก      
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ข้อที่ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เหน็ด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย 
น้อย 

2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 

35. ขัน้ตอนการลาพกัการเรียนมีความสะดวก      

36. ขัน้ตอนการขอแก้ไขทะเบียนประวตัมีิความสะดวก      

37. สถานท่ีส าหรับการลงทะเบียนมีความเหมาะสม      

38. เจ้าหน้าท่ีท่ีให้การบริการมีมนษุยสมัพนัธ์      

39. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ      

40. การให้ค าปรึกษาแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีมีความ
ชดัเจนเข้าใจง่าย 

     

 ด้านการจัดท าผลการเรียนและออกเอกสาร
การศึกษา 

     

41. ระยะเวลาการประกาศผลคะแนนมีความรวดเร็ว
ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

     

42. ข้อมลูการรายงานผลการเรียนถกูต้อง      

43. นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการสอบถาม     
และตรวจสอบผลการเรียน 

     

44. แบบค าร้องการขอเอกสารตา่ง ๆ มีความชดัเจน      

45.  การได้รับบริการด้านตา่ง ๆ มีความรวดเร็ว      

46. การออกเอกสารส าคญัมีประสิทธิภาพสมบรูณ์  
และถกูต้อง 

     

47. ขัน้ตอนการให้บริการเป็นระบบท่ีชดัเจน      

48. ระยะเวลาท่ีได้รับเอกสารหลงัย่ืนค าร้องท่ีก าหนดไว้
มีความเหมาะสม 

     

49. การด าเนินการออกเอกสารตรงตามวนั เวลา          
ท่ีก าหนด 

     

50. มีการใช้เทคโนโลยีและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการ
ให้บริการได้อยา่งเหมาะสม 
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ข้อที่ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เหน็ด้วย 
มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย 
มาก 
4 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย 
น้อย 

2 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด 

1 

51. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ      

52. มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การ
ให้บริการ 

     

53. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความช านาญในการให้บริการ      

54. มีการติดประกาศประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอน           
การให้บริการ  

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและหนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตรวจความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

1. ช่ือ – นามสกลุ ดร.สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ 
 ต าแหนง่  อาจารย์ 
 สงักดั   สาขาวิชาการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ช่ือ – นามสกลุ ดร.ราชนัย์ บญุธิมา 
 ต าแหนง่  อาจารย์ 
 สงักดั   ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ช่ือ – นามสกลุ ดร.ชนยั วรรณะลี 
 ต าแหนง่  อาจารย์ 
 สงักดั   สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อและค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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ค่าอ านาจจ าแนกความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
เป็นรายข้อ 
 
ด้านการรับสมัครและ
การรายงานตวัเป็น

นักศึกษา 

ด้านการจัดตารางสอน
และตารางสอบ 

ด้านการลงทะเบียน
เรียน 

ด้านการจัดท าผลการเรียน
และออกเอกสารการศึกษา 

ข้อที ่
คา่อ านาจจ าแนก 

(t) 
ข้อที ่

คา่อ านาจจ าแนก 
(t) 

ข้อที่ 
คา่อ านาจ
จ าแนก (t) 

ข้อที ่
คา่อ านาจจ าแนก 

(t) 
1. 3.43 15. 3.23 27. 3.10 41. 2.93 
2. 3.43 16. 3.20 28. 3.13 42. 3.23 
3. 3.10 17. 2.83 29. 3.16 42. 3.00 
4. 3.30 18. 2.76 30. 3.13 44. 3.20 
5. 3.40 19. 2.86 31. 3.46 45. 2.90 
6. 3.00 20. 3.06 32. 3.46 46. 3.20 
7. 3.36 21. 3.06 33. 3.13 47. 2.93 
8. 3.26 22. 2.96 34. 3.33 48. 3.16 
9. 3.23 23. 3.23 35. 3.23 49. 3.03 
10. 3.23 24. 2.90 36. 3.10 50. 3.20 
11. 3.23 25. 3.00 37. 3.13 51. 2.90 
12. 3.00 26. 3.33 38. 3.23 52. 2.93 
13. 3.26   39. 3.06 53. 2.96 
14. 3.13   40. 3.10 54. 2.93 

 
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั = .98 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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