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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม (๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จ านวน ๔๐๐ คน การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้แบบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Means) ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ส าหรับ
ทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจให้ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม มีตัวแปรอิสระเพียง ๔ ตัวแปร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ๒) ปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการ ๓) ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้บริการ และ ๔) ปัจจัยด้านความสะดวกในการ
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ, การใช้บริการ, ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research was to study students’ satisfaction in using the 
services of the registration and evaluation office at Siam University, and to study 
factors that influenced student’s satisfaction in using the services of the registration 
and evaluation office at Siam University. In this research, a sample group of 400 
students was randomly selected to participate in this research. They were asked with 
questionnaires as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis 
for hypothesis testing.  
 The result shows that the majority of the samples were female and currently 
taking bachelor's program and Business Administration program as their faculty. They 
have provided the importance of factors that influence that affected their satisfaction 
of the students in using services of registration and evaluation office at Siam 
University, which most of them are happy with the services overall. For students’ 
satisfaction in using the services of registration and evaluation office at Siam 
University, the result turned out to be moderate.  
 The hypothesis found that factors that influenced student’s satisfaction in 
using the services of registration and evaluation office at Siam University have only 
four independent variables. Firstly, the environment of the service; secondly, the 
quality of the services; thirdly, the amount of time of the services; and lastly, the 
convenience of the service.  
Keyword: satisfaction, the use of the service, registration and evaluation office at 
Siam University 
๑. บทน า 

จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม ตามภารกิจของ
สถานศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลัก 
๔ ประการ คือ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม3 ทั้งนี้เพ่ือให้สังคมผู้ใช้บัณฑิตเกิดความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยได้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  มีการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการ  มีการ
ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วนอันจะส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและในระดับสากล มหาวิทยาลัยสยามในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนาคนให้มี

                                                           
3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา, คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๕๗) หน้า ๑๑. 
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ความรู้ มีทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการ
ท างานในบริบทของโลกาภิวัตน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจและยอมรับ สามารถพัฒนางาน  
ที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการ
ด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด4 ดังนั้นการให้ความส าคัญต่อการบริการทางด้านวิชาการและการอ านวยความสะดวก และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงมีความส าคัญอย่างมากเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การวางแนวนโยบายในการบริหาร สื่อและอุปกรณ์
ส าหรับการศึกษา รูปแบบวิธีการเรียนการสอน สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดลอม ผู้บริหารและ
บุคลากรที่ท าหนาที่สนับสนุนการศึกษา ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ และการให้บริการทาง
การศึกษาของงานทะเบียนและวัดผล เป็นต้น5  

ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม เป็นส่วนงานบริการที่ให้การสนับสนุนงานด้าน
วิชาการและการเรียนการสอนของคณะ/ภาควิชาต่างๆ รวมถึงการให้บริ การต่างๆ แก่นักศึกษา 
คณาจารย์ ผู้ปกครอง ส่วนงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามภารกิจที่มุ่งเน้นการ
ด าเนินงานด้วยการบริการและสนับสนุนงานวิชาการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นที่พึงพอใจและ
ประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ6 จากวิสัยทัศน์และภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาของ
ส านักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสยาม จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือการ
สร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง คือ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม 
คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ไ ด้
ก าหนดไว้7  

ถึงแม้จะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานด้านการศึกษาเพ่ือให้อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ แต่การให้บริการในด้านการศึกษายังถูกจ ากัดด้วยกรอบ
ระยะเวลาของปฏิทินทางการศึกษาที่เป็นตัวก าหนดวันและช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน การให้บริการ
จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และด้วยความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ในระบบบริการด้านการศึกษาที่ถูกต้อง จึงต้องมีการจัดหากลยุทธ์เข้ามา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และ

                                                           
4 มหาวิทยาลัยสยาม, ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://qa.siam.edu  

[๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑].  
5 ปิยวรรณ เกาะแก้ว, “การให้บริการทางการศึกษา”, วิชาการ, ปีที่ ๑๑ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน 

๒๕๕๑), หน้า ๑ – ๑๔. 
6 มหาวิทยาลัยสยาม, ส านักทะเบียนและวัดผล, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: https://siam.edu/th [๑๖ ตุลาคม 

๒๕๖๑]. 
7 กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: เดอะบุคส์, ๒๕๕๖). 
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สร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพการให้บริการในสถาบันการศึกษาก็นั บเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญมาก ความพึงพอใจในการให้บริการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน เพราะนอกจากจะท าให้เกิดความพึงพอใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความอบอุ่น
และเป็นกันเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจ และเป็นการบ่งบอกถึงการบริหารจัดการที่ ดี8 
อีกทั้งในการบริหารงานนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานสามารถตอบสนองตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่ท าให้การด าเนินการขององค์กรไปสู่ความส าเร็จใน
ระยะยาว9  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
บริการส านักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสยาม” เพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิผลต่อความ
พึงพอใจของนักศึกษา และเป็นแนวทางให้ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยามสามารถน าไป
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ จนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาที่มารับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล 

มหาวิทยาลัยสยาม 
๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียน 

และวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยสยาม มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑. การก าหนดประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม จ านวน ๗,๕๓๐ คน10 
๒. กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัดจึงใช้สูตรการค านวณขนาด

ตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีของยามาเน่ (Taro Yamane) ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๓๗๙.๘๒ ตัวอย่าง แต่เพ่ือความแม่นย าของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บ
ตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง 

๓. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามโดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย  
๔ ส่วน ได้แก่ 

                                                           
8 ญาดา ชอบท าดี และประสพชัย พสุนันท์, “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต 
จักรพงษภูวนารถ”, วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที ่๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙), หน้า ๓๗. 

9 ศิริพร ธรรมบ ารุง, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของไปรษณีย์ไทย จ ากัด”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 

10 มหาวิทยาลัยสยาม , ส านั กทะเบียนและวัดผล , [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา : https://siam.edu/th  
[๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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ส่วนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษา คณะที่ศึกษาโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) จ านวน ๓ ข้อ 

ส่วนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าที่  ด้านระบบการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ  
ด้านระยะเวลาการให้บริการ และด้านความสะดวกในการบริการ ลักษณะของค าถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Likert Scale) ๕ ระดับ จ านวน ๒๔ ข้อ  

ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านขั้นตอนการด าเนินการ  
ด้านลักษณะการให้บริการ ด้านการบริหารการด าเนินงาน และด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
ลักษณะของค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) ๕ ระดับ จ านวน ๑๓ ข้อ 

ส่วนที่ ๔ ค าถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยใช้ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม ๕ วัน ในช่วงเวลาพักกลางวัน
ของนักศึกษา และได้ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในการเข้าไปเก็บแบบสอบถามหลังจากที่ การ
เรียนการสอนของแต่ละคาบสิ้นสุดลง ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาข้อมูลในวันที่ ๒๓-๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๕. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) เลือกข้อค าคามที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๖๗ ขึ้นไป และ
การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า ๐ .๘๐ และค่าทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Means) ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and 
correlation analysis) ส าหรับตัวแปรที่วัดเป็น interval scale กับ interval scale โดยการทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ ๐.๐๕ (ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ ๙๕) 

ผู้การวิจัยได้ท าการหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) ของเครื่องมือ ผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญจากข้อค าถามทั้งหมด จ านวน ๓๗ ข้อ โดยเลือกข้อค าคามที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๖๗ ขึ้นไป 
และทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐ ชุด ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการส านักทะเบียนและ
วัดผล มหาวิทยาลัยสยาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๗๘ และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๖๖ 
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๔. ผลการศึกษา 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๕  
ซึ่งมากกว่าเพศชาย ที่มีจ านวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๕ ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๓๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 
๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ 

2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
 จากการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา 
ในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย ๓.๕๙ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗ ปัจจัยด้านระบบการบริการ มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒ ปัจจัยที่ด้านคุณภาพการให้บริการ มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ปัจจัยที่ด้านระยะเวลาการให้บริการ มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓ .๔๕ และปัจจัยที่ด้านความสะดวกในการบริการ มีระดับ
ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๓ ตามล าดับ 

3) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและ
วัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
 จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการบริหารการด าเนินงาน มีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ปัจจัยจด้านลักษณะการให้บริการ  
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๒ ปัจจัยด้านขั้นตอน
การด าเนินการ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๔ และ
ปัจจัยด้านการบริการเทคโนโลยี มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย ๓.๓๑ ตามล าดับ 

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า มีตัวแปรอิสระเพียง ๔ ตัวแปรจากตัวแปร

อิสระทั้งหมด ๖ ตัวแปร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ (𝑥๓) มีค่า Sig. เท่ากับ 
๐.๐๐๔* ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α = ๐.๐๕ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (𝑥๔) มีค่า Sig. เท่ากับ 
๐.๐๐๕* ซึ่งมีค่าเท่ากับค่า α = ๐.๐๕ ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้บริการ(𝑥๕) มีค่า Sig. เท่ากับ 
๐.๐๐๐* ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α = ๐.๐๕ และปัจจัยด้านความสะดวกในการบริการ (𝑥๖) มีค่า Sig. 
เท่ากับ ๐.๐๐๐* ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α = ๐.๐๕ ดังนั้นจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านระบบการบริการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ปัจจัย
ด้านคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้บริการ และปัจจัยด้านความสะดวกในการ
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บริการมี อิทธิผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่ ในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยสยาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(R) เท่ากับ ๐.๘๕๓ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ ๗๒.๘๐ สามารถน ามาแทนค่า 
ในสมการพยากรณ ์ได้ดังนี้ 

𝑌= ๐.๔๔๔+ ๐.๑๐๘𝑥๓+ ๐.๑๓๙𝑥๔+๐.๒๔๖𝑥๕+๐.๑๙๘𝑥๖ 
๕. บทสรุป 

จากการศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปซึ่งสามารถน ามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้  

๑. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญโดย
ภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านระบบการบริการ ปัจจัยที่ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ปัจจัยที่ด้านระยะเวลาการให้บริการ และปัจจัยที่ด้านความสะดวกในการบริการ 
ตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้ว่า สถานที่ให้บริการที่มีความสะดวก ง่ายต่อการ
เข้าถึงในการที่นักศึกษาเข้าไปใช้บริการ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยมีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง ไม่เลือกปฎิบัติ  
มีการบริการอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการบริการตรงตามความต้องการของนักศึกษาภายใต้ความ
เหมาะสมในระยะเวลารอยคอยการให้บริการ และความต่อเนื่องของระยะเวลามีความส าคัญต่อความ
พึงพอใจของนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี ภูบุญอ่ิม11 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ได้แก่ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ระบบบริการ คุณภาพให้บริการ ระยะเวลาบริการ 
ความสะดวกในการบริการ สภาพแวดล้อม ตัวแปร ดังกล่าว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร้อยละ ๗๐.๒๐ (R = ๐.๗๐๒, F = ๑๖๑.๘๙๑) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ตามล าดับ  

๒. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม  
โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน
การบริหารการด าเนินงาน ด้านลักษณะการให้บริการ ด้านขั้นตอนการด าเนินการ และปัจจัยด้านการ
                                                           

11 พัชรี ภูบุญอิ่ม. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๘), บทคัดย่อ. 
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บริการเทคโนโลยี ผลการวิจัยดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้ว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม นั้น ในส่วนของด้านการบริหารการด าเนินงาน
มีความเหมาะสมของเวลาในการเปิด-ปิดส าหรับให้บริการ สภาพแวดล้อมภายในส าหรับให้บริการ 
มีความสะอาดและเป็นระเบียบ โดยเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริการ สามารถตอบปัญหา 
ข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน แต่หากน ากลยุทธ์การบริหารเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเพ่ือช่วย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จ ในการที่สามารถด าเนินกิจการ
ก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่องค์กรตั้งไว้ PDCA เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญมา
ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานส าหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน มาใช้
เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยามได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สุธาสินี 
โพธิจันทร์12 กล่าวไว้ว่า PDCA เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิด
นี้เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ  
มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพ ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดล้วนจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบ และการท าให้เป็นมาตรฐาน
ทั้งสิ้นเหตุผลก็เพราะจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกทิศทาง และหากพบปัญหา หรือ
อุปสรรคระหว่างทางก็จะรู้ตัวได้ก่อน สามารถปรับแก้และหาทางรับมือได้ทัน เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ตามต้องการและเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการต่อยอดและการปรับปรุง และสอดคล้องกับ  
ณัฐพร ฉายประเสริฐ (๒๕๕๘)13 ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีต่อ
การบริการของส านักทะเบียนและวัด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของ
ส านักทะเบียนและวัดผลภาพรวมและทุกด้านอยู่ที่ระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริการ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ ด้านเทคโนโลยี ด้านความถูกต้อง ด้านความแม่นย า ด้านความพร้อม 
และด้านมารยาทในการบริการ 

๓.  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ด้านระบบการบริการ  
ด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระยะเวลาการให้บริการ และด้าน
ความสะดวกในการบริการมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่ในการใช้บริการส านักทะเบียน
และวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ปัจจัย 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้บริการ และปัจจัยด้านความสะดวกในการบริการ
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนปัจจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่และปัจจัยด้านระบบ
การบริการ พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและ

                                                           
12 สุธาสินี โพธิจันทร์ , PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

www.ftpi.or.th [๑ มีนาคม ๒๕๖๒]. 
13 ณัฐพร ฉายประเสริฐ, “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีต่อการบริการของ

ส านักทะเบียนและวัดผล”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๔), 
หน้า ๘๐ - ๘๒. 
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วัดผล มหาวิทยาลัยสยาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ สอดคล้องกับอรอนงค์ ค าคนซื่อ 
และ มนตรี อนันตรักษ์14 ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรที่ให้บริการ และด้านความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด
ไม่เท่ากัน ก็ย่อมส่งผลถึงความพึงพอใจเช่นกัน หากได้รับบริการที่ล่าช้า หรือไม่ตรงกับที่ตนเอง
คาดหวังที่จะได้รับจากการให้บริการดังกล่าวนั้น ก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือมีความพึงพอใจ
ลดน้อยลงนั่นเอง แต่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการต้องท าหน้าที่ให้บริการและความสะดวกเสมอ 
สอดคล้องกับ อัจฉรา สมสวย15 กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการประเมิน ความแตกต่างระหว่างสิ่ง
ที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้จริงในสถานการณ์หนึ่ง ไม่สอดคล้องกับ ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ16 ได้
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียน
และวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม ท าให้ได้ข้อเสนอแนะซ่ึงอาจเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการแบบ one stop service พัฒนาจุดบริการเป็นที่
ให้บริการทุกอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง สามารถ ติดตามการด าเนินงานงานได้ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และยังสามารถ
ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ของเอกสารได้ทุกขั้นตอน สามารถติดตามขั้นตอนต่างๆ ของเอกสารได้ และ
สามารถคาดการณ์เวลาด าเนินการแล้วเสร็จได้ และเป็นประโยชน์ด้านการบริหารงาน 

2) ควรศึกษาวงจร PDCA กับการบริหารงานบริการ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และ
กระบวนการที่จ าเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าในการให้บริการมีความสอดคล้องตามความต้องการทั้งของ

                                                           
14 อรอนงค์ ค าคนซื่อ และ มนตรี อนันตรักษ์ (๒๕๕๘). “ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและ

ประมวลผลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ ๕ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘), หน้า ๑๔๓.  
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นักศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย การลงมือท า (Do) เป็นการด าเนินงานของแต่ละกระบวนการ
ตามที่ได้ก าหนดขึ้นมา การตรวจสอบ (Check) จะเป็นการด าเนินการติดตาม และวัดกระบวนการ
ต่างๆ รวมถึงท าการวัดเทียบกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อก าหนดต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงการ
รายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นด้วย และการปรับปรุง (Act) เป็นการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
จากผลการพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้บริการ และปัจจัยด้านความสะดวกในการบริการมีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม ดังนั้นในการที่จะ
สนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ และ
ก าหนดขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจน เพราะเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกงาน
บริการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และศึกษาในหัวข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน เช่น ปัจจัยจูงใจในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ ความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาในหัวข้อเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าในอนาคต 
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