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บทคัดยอ 

 
ชื่องานวิจัย  :  ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท 

(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง 

ชื่อผูเขียน :  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
ปการศึกษา :  2552 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในระบบการ 
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  จําแนกตามสาขาวิชาและ
ระดับชั้น 

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
(ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวย 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 
ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 / 2552  ใชกลุมตัวอยางเพียง  80  คน ซึ่งจะใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิแบบเปนสัดสวน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถติิที่ใชวิเคราะหขอมูลคือคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช t-test และ F-test 

ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
1.  นกัศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียน

เรียน ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดย
ภาพรวม ดานการดําเนินการลงทะเบียนมีความพึงพอในอยูในระดับมากสวนในดาน
ระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 



 (2) 

 2. นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่อยูระดับชั้นปที่ตางกัน มีความพึงพอใจใน
ระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจในดานระเบียบ / ประกาศ 
และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานการดําเนินการลงทะเบียนพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความพึง
พอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาที่เรียนแตกตางกัน มีความพึง
พอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
ทั้งภาพรวมและรายดาน 
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จังหวัดตรัง  จัดทําขึ้นเพื่อตองการทราบระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  และที่สําคัญเพื่อ
ตองการนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชในการจัดการศึกษา  และการบริหารจัดการองคกร
ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ตอไป 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
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ตอบแบบสอบถามแลวสงคืนกลับ  ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายวิทยบริการ  จังหวัดตรงั  
รองศาสตราจารยสิทธิพันธ  พุทธหุน  ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 
 อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีขอบกพรองประการใด  คณะทํางานขอนอมรับขอบกพรอง
เหลานั้นเพื่อประโยชนในการจัดทําการวิจัยในครั้งตอไป 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง กอต้ังขึ้น
ในป พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนสาขาลําดับที่  12 โดยไดรับความรวมมือและความอนุเคราะห
จากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง หอการคา
จังหวัดตรัง องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง และผูบริหารสถานศึกษาหลายแหงใน
จังหวัดตรังที่ตองการสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น โดยไมตองเดินทางไป
เรียนตอที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายและเวลา การขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจากสวนกลางมาสูสวนภูมิภาค   
 ปจจุบันสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 สาขาวิชา คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร , หลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การบริหารทั่วไป ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารรัฐกิจ หลักสูตรมนุษยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สวนหลักสูตร
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จํานวน 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรญิญาโท
โครงการพิเศษคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  และ
ระดับปริญญาเอกเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร (เนนการวิจัย) 10 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิยาใหคําปรึกษา สาขาวิชาจิต
วิยาอุตสาหกรรมและองคการ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชาสังคมวิทยา 
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 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาโท ออกเปน 2
หลักสูตรคือ แผน  ก ประกอบดัวยกระบวนวิชาที่ตองศึกษาและทําวิทยานิพนธ และ/
หรืออาจมีการสอบประมวลความรูดวย (สําหรับนักศึกษาสวนกลาง) และแผน ข  
(สําหรับนักศึกสวนภูมิภาค) ประกอบดวยกระบวนวิชาที่ตองศึกษา และการศึกษา
คนควาอิสระไมนอยกวา  3  หนวยกิต  แตไมเกิน  6  หนวยกิตซึ่งแบงออกเปน  2 กลุม 
กลุมที ่  1  ตองสอบประมวลความรู และทําสารนิพนธ และกลุมที่  2  ตองสอบประมวล
ความรู แตไมตองทําสารนิพนธ 
 นักศึกษาทั้งแผน ก และแผน ข จะตองศึกษาภาษาตางประเทศอยางนอยหน่ึง
ภาษา และมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนตองเรียนกระบวน
วิชา ความรูคูคุณธรรม (RU  600) และกระบวนวิชา บัณฑิตศึกษา (RU  603) ซึ่งตอง
สอบใหไดคะแนน  S 

สวนระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จะจดัใหมีการลง 
ทะเบียนปละ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 กอนจะการลงทะเบียน
ทางมหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจงกําหนดการลงทะเบียนใหนักศึกษาทราบลวงหนากอน
กําหนดการ  และเมื่อถึงกําหนดการลงทะเบียนนักศึกษาก็จะมีปญหาในการลงทะเบียน 
เชนลงทะเบียนไมทันชวงกําหนดการ, นําเงินเขาธนาคารไมทันบาง, ไมทราบบาง และ
วันสุดทายของการลงทะเบียนตรงกับวันเสาร-อาทิตยบางเพราะในระบบการลงทะเบียน
ทางมหาวิทยาลัยจะไมมีนโยบายรับเงินสด จะใหนักศึกษานําเงินเขาธนาคารทหารไทย
จํากัด (ทุกสาขา) โดยผานใบ COMP.CODE 783 จากเหตุผลดังกลาวหากนักศึกษา
ลงทะเบียนไมทันจะมีคาปรับตามอัตราของมหาวิทยาลัยกําหนด ดวยเหตุผลตาง ๆ        
ที่นักศึกษากลาวอาง ผูวิจัยใครที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโท 
(ภาคพิเศษ) ที่มีตอระบบการลงทะเบียนเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนดขึ้น
ในแงตาง ๆ     เพื่อที่จะไดเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนครั้งตอไป 
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วัตถุประสงคของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง  จําแนกตามสาขาวิชาและระดับชั้น 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 

1.  นกัศึกษาปริญญาโททีเ่รียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจใน
ระบบการลงทะเบียนเรียนในระดับที่แตกตางกัน 

2.  นักศึกษาปริญญาโททีเ่รียนในระดับชั้นปที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจใน
ระบบการลงทะเบียนเรียนในระดับที่แตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ขอบเขตของการวิจัย เรื่องความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยในขอบเขตดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 612 คน 

2.  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในการวิจัยเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ทั้ง  2  ชั้นป ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
2552  จํานวน  80  คน 
 3.   ตัวแปรการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานภาพของนักศึกษา ไดแก 

3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก  
1) ระดับชั้น 

  -  ชั้นปที่  1 
  -  ชั้นปที่  2 

2)  สาขาวิชาไดแก 
  -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  -  สาขาวิชารัฐศาสตร 
  -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3.2  ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ความพึงพอใจในระบบการ 
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง  ซึ่งมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

1) ระเบียบ ประกาศและขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน 
2) ดานการดําเนินการลงทะเบียน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 นักศึกษา หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
 สาขาวิชา หมายถึงนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร , สาขาวิชาบริหารธุรกิจ , 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ประกาศมหาวิทยาลัย  เรือ่งกําหนดการลงทะเบียนเรียนชั้นปรญิญาโท สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ ภาคที่ 1 ปการศึกษา  2552 (เทอม3) 
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ระยะเวลา หมายถึงระยะเวลาตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียน
เชนระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2552 คือ วันที่  12 - 16  พฤษภาคม  
2552 
 การลงทะเบียนลาชา หมายถึงการลงทะเบียนหลังจากกําหนดการลงทะเบียนซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยกําหนดจะมีคาปรับ 400.- บาท และ 1,000.- บาท 
 การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึงนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูที่ไมชําระตามกําหนดเวลาไมมีสิทธิเขา
สอบไล/สอบประมวลความรู 
 ระดับชั้น หมายถึงระดับการศึกษาชั้นปที่  1 และระดับการศึกษาชั้นปที่  2 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีตอระบบการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) แสดงออกมาเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีสุ่ด 
 ขอเสนอแนะของนักศึกษา  หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการการ
ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 ดาน คือ ระเบียบ / ประกาศและขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน 
และดานการดําเนินการลงทะเบียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดรับทราบถึงความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง 
 2.  ไดรับทราบผลการวิจัยที่สามารถนํามาใชปรับปรุง/พัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบ
การลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
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บทที่  2 

วรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
 การวิจัยเรื่อง  ระดับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท(ภาคพิเศษ)มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา
ประกอบการวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย โดยมีสาระสําคัญตามลําดับดังนี้ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 
2. ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
3. แนวความคิดดานการวัดความพอใจตอการบริการ 
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
5. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
7. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
ความหมายของความพึงพอใจ 

  
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของ

บุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อไดรับผลตอบสนองความตองการ 
ทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ ความพึงพอใจเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก และทัศนะ
ของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเราและสิ่งจูงใจ ซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมเปน 
องคประกอบที่สําคัญในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ของบุคคล (พิณ, 2529.หนา 10 และ    
อัจฉรา, 2534.หนา 18) 
 ไพบูลย  ชางเรียน (2516. หนา 146-147 อางอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หนา 
28)    ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนความ
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ตองการทางรางกาย มีความรุนแรงในตัวบุคคล  ในการรวมกิจกรรมเพื่อสนองความ
ตองการทางรางกายเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจแลวจะรูสึกตองการความมั่นคง  
ปลอดภัยเมื่อบุคคลไดรับการตอบสนอง       ความตองการทางรางกายและความตองการ
ความมั่นคง  แลวบุคคลจะเกิดความผูกพันมากขึ้นเพื่อใหเปนที่ยอมรับวาตนเปนสวน
หนึ่งของกลุม 
 อุทัย  หิรัญโต  (2523. หนา 272  อางอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หนา 28)  
ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา  “ ความพึงพอใจเปนสิ่งที่ทําใหทุกคนเกิด
ความสบายใจ       เนื่องจากสามารถตองสนองความตองการของเขา  ทําใหเขาเกิด
ความสุข ”  
 สมศักดิ์  คงเที่ยง  และอัญชล ี โพธิ์ทอง  (2542. หนา  278-279)  กลาววา 

1.  ความพึงพอใจเปนผลรวมของความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบ
หรือไมชอบตอสภาพตาง ๆ 

2.  ความพึงพอใจเปนผลของทัศนคติที่เกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆ 
3. ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี  และสําเร็จจน

เกิดเปนความภูมิใจ  และไดผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ตามที่หวังไว 
 Walman (1989.หนา 384)  กลาววา  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกมี
ความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการ หรือแรงจูงใจ 
 ชริณ ี เดชจินดา (2535 .หนา 14)   กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุงหมายใน
ระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมาย
นั้นไมไดรับการตอบสนอง 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction)  ตามความหมายของพจนานุกรมทางดาน
พฤติกรรม (Walman, 1973.หนา 392) ไดใหคําจํากัดความวา เปนสภาพความรูสึกของ
บุคคลที่มีความสุข ความอิ่มเอมใจ เมื่อความตองการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการ
ตอบสนอง 
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สนิท  เหลือบุญนาค  (2529.หนา 7)  กลาวถึงความพึงพอใจวาหมายถึง  ทาที  
ความรูสึก  ความคิดเห็นที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังที่ไดรับประสบการณในสิ่งนั้น
มาแลว  ในทางบวก  พึงพอใจ  นิยมชมชอบ  สนับสนุน  เจตคติที่ดีของบุคคล  เมื่อไดรับ
การตอบสนองความตองการ  ในทางตรงกันขาม  ถาไมไดรับการตอบสนองตามความ
ตองการ  ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น จะเห็นไดวา  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ
มีความเกี่ยวโยงกันในลกัษณะตรงกันขาม 
 สุภาลักษณ  ชัยอนันต  (2540. หนา 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา 
ความพึงพอใจเปนความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความ
ตองการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งที่
กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรม
ใดๆ นั้น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542. หนา 775) ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 จากที่กลาวขางตนพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบใจ 
หรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการ ความพึงพอในเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรม
ที่แสดงออกของบุคคล    จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการให
แกบุคคลนั้นได   ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันไป 
 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจ 
 

 ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจสามารถพิจารณาไดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการของการใหบริการสาธารณะ โดยความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่
ชวยใหงานประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ นอกจาก
ผูบริการจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแลว ยังจําเปนตอง
ดําเนินการที่จะทําใหผูมาใชบริการเกดิความพึงพอใจ ดวยเพราะความเจริญกาวหนาของ
งานบริการปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้คือ จํานวนผูใหบริการ ดังนั้นผู
บริการที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ที่
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จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพื่อที่จะไดใชแนวทางใน
การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ในการใหบรกิารเปาหมายสําคัญของการบริการ คอืการสรางความพึงพอใจใน
การใหบริการแกประชาชน โดยมีหลกัหรือแนวทาง (Millett 1954,394-400) คือ 

1) การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึงความยุติธรรมในการบรหิารงาน 
ภาครัฐที่มีฐานคติที่วาทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชานชนทกุคนจะไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ 
ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติ ในฐานะที่เปนบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

2) การใหบริการที่ตรงตอเวลา หมายถึง ในการบริการเดียวกันจะตองตรงผล 
การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมีประสิทธิผลเลขถาไมการตรงเวลา ซึ่ง
จะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน 

3) การใหบริการอยางเพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะมี 
จํานวนการใหบริการ และสถานทีใหบริการอยางเหมาะสม มิลเล็ต เห็นวาความเสมอ
ภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามีจํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ และ
สถานที่ตั้งใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดแกผูรับบริการ 

4) การใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เปนไปอยาง 
สม่ําเสมอ โอยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอในของหนวยงานที่
ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 

5) การใหบริการอยางกาวหนา หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มีการปรับ 
คุณภาพ และผลการปฏิบตัิงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถที่
จะทําหนาที่ไดมากขึ้น โดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

การบริการทีด่ี สวนหนึ่งขึ้นกับการเขาถึงการบริการ โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการ 
เขาถึงการบริการดังนี้ 

1) ความเพียงพอของการบริการที่มีอยู คือความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยู 
กับความตองการขอรับบริการ 

2) การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคําจึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
3) ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงใหบริการ ไดแกการบรกิาร 
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ที่ผูบริการยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
4) ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับการบริการ 
5) การยอมรับคุณภาพของบริการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของ 

ผูใชบริการดวย 
ในเรื่องหลักการใหบริการ มีผูวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในมิติการ 

ใหบริการพอสรุปหลักการใหบริการไวดังนี้ 
1) หลักความสอดคลองกับความตองการบุคคล เปนสวนใหญ กลาวคือ 

ประโยชนและบริการทีอ่งคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคคล
สวนใหญหรอืทั้งหมด มิใชจัดใหบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 

2) หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือการใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินการไปอยาง 
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอในของผูบริการหรือผูปฏิบัติงาน 

3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยาง 
เสมอหนากันและเทาเทียมกัน ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะ
แตกตางจากกลุมอื่น ๆ อยางเห็นไดชัดเจน 

4) หลักความประหยัดคาใชจายที่ตองใชในการบริการ จะตองไมมากจนเกินการ 
ผลที่จะไดรับ 

5) หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการ จะตองเปนไปในลักษณะที่ 
ปฏิบัติไดงาย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนักทั้งยังไมเปนการสรางภาวะ
ยุงยากในใหแกผูบริการหรือผูใชบรกิารมากจนเกินไป 
 

แนวความคดิดานการวัดความพอใจตอการบริการ 
 

 ความพึงพอในตอการบริการจะเกิดขึ้นไดนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการ
ใหบริการขององคกร ประกอบกับวัดระดับความรูสึกของผูมารับริการในมิตติาง ๆ ของ
แตและบุคคล ดังนั้นในการวัดความพอใจตอบริการ อาจจะกระทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้ 

1. การใชแบบสอบถามซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง โดย 
การขอรองหรือขอคามรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงใน
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แบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามที่อาจจะ
ถามถึงความพึงพอใจในดานตาง ๆ ทีห่นวยงานกําลังใหบริการ พนักงานที่ใหบริการ 
เปนตน 

2. การสัมภาษณเปนอีกวิธีหนึ่ง ในการที่ไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู 
มาใหบริการ ซึ่งเปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ ที่
จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธี
สัมภาษณนับวาเปนวิธีการประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 

3. การสังเกตเปนอีกวิธีหนึ่ง ในการที่ไดรบัทราบถึงระดับความพึงพอในของผู 
มาใชบริการไดโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทัง้กอนมารับบริการ ขณะขอรับบริการ
และหลังจากการไดรับบรกิารแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด สีหนา และ
ความถี่ของการมาขอรับบริการ เปนตน การวัดความพึงพอใจ โดยวิธีนี้จะตองกระทํา
อยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน จึงสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู
มาใชบริการไดอยางถูกตอง 

จะเห็นวาการวัดความพึงพอใจตอบริการนั้น สามารถที่จะทําการวัดไดหลายวิธี 
 ทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับความเสมอภาค ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมาย หรือ
เปาหมายการวัดดวย จึงสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพเปนที่นาเชื่อถือได  
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
 อารี  พันธมณี  (2538 .หนา 10) อธิบายทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับความพึง
พอใจ ดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีความตองการความสุขสวนตัว (Hedonistic Theory) คณาจารยจาก
ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกลาวถึงทฤษฎีความตองการความสุข
สวนตัวในเรื่องแรงจูงใจไววา ในสมยัโบราณเชื่อกันวามูลเหตุสําคัญของมนุษยที่ทําให
เกิดแรงจูงใจก็เพราะใจมนุษยตองการหาความสุขสวนตัวและพยายามหลีกหนีความ
เจ็บปวด 

2.  ทฤษฎีสนัชาติญาณ (Instinctual Theory) สันชาติญาณ เปนสิ่งที่ติดตัวบุคคล
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มาตั้งแตเกิด ซึ่งทําใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ โดยไมจําเปนตองมีการ
เรียนรู 

3.  ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลักการมีเหตุผลเปนทฤษฎีที่
มีความเชื่อมั่นในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจ
กระทําสิ่งตางๆ เพราะบุคคลทุกคนมักจะมีความตั้งใจจริง นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้มีความ
เชื่อวาบุคคลมีอิสระที่จะกระทําพฤติกรรมไดอยางมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจตอการ
กระทําตางๆ ไดมีความรูวาตนตองทําอะไร ปรารถนาสิ่งใด และควรตองตัดสินใจ
ออกมาในลักษณะใด 

4.   ทฤษฎีแรงขับ  (Drive Theory) โดยปกติแลวพฤติกรรม และการกระทาํตางๆ  
ของบุคคลนั้นจะมีสวนสัมพันธกับแรงขับภายในของแตละบุคคล  แรงขับภายในแตละ
บุคคลนั้นเปนภาวะความตึงเครียดนั้นไดออกไป  แรงขับมีลักษณะที่สําคัญ  2  ลักษณะ  
คือ แรงขับภายในรางกาย และแรงขับภายนอกรางกาย หรือแรงขับทุติยภูมิ เปนแรงขับที่
เกิดจากความตองการทางดานสติปญญา  อารมณ และสังคม ซึ่งลักษณะดังกลาวจะมีผล
ทําใหบุคคลมี 15 พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป อันเปนผลมาจากประสบการณการ
เรียนรูที่สะสมไวในแตละบุคคล 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  
ความตองการนั้นมีผลในการตอบสนองตอจิตใจของมนุษยเปนอยางมาก มนุษย

อาจจะทําทุกสิ่งทุกอยาง เพ่ือใหไดมาซึ่งความตองการ มาสโลว นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ
ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจูงใจ และมีความเชื่อวามนุษยมีความตองการ และ
พฤติกรรมของมนุษยจะเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการนั้น จึงไดตั้งสมุติฐาน
เกี่ยวกับความตองการของมนุษยไวดังนี้ คือ (สมพงษ  เกษมสิน 2516,245) 

1. มนุษยทุกคนมีความตองการ และความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาไมมีที่ 
สิ้นสุดแตสิ่งที่มนุษยตองการนั้นขึ้นอยูกับวาเขามีสิ่งนั้นอยูแลวหรือยัง เมื่อความตองการ
ใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะเขามาแทนที่ กระบวนการนี้ไมมี
ที่สิ้นสุดและจะเริ่มตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย 

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนแรงจูงใจสําหรับ 
พฤติกรรมนัน้อีกตอไป กลาวคือ ความตองการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจะตองเปนความ
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ตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 
3. ความตองการของมนุษยจะมี่ลักษณะเปนลําดับขั้นตอน เมื่อความตองการใน 

ลําดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในลําดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการ
ตอบสนองทันที 
 เหตุที่ตองกลาวถึง ความตองการก็เพราะวาเมื่อมนุษยไดตามความตองการ แลว
จะเกิดความพึงพอใจตามมา แตกอนที่จะเกิดความตองการนั้นก็จะมีแรงจูงใจเกิดขึ้นกอน
ตามลําดับ มาสโลวไดสรปุลักษณะของความตองการของมนุษยออกเปน  5  ลําดับ ดังนี้ 

1.ความตองการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึงความตองการพื้นฐาน
ของรางกายซึ่งจะใชในการดํารงชีวิต ไดแกความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เสื้อผา ฯลฯ  

2.  ความตองการความมั่งคงหรือความปลอดภัย เชนปรารถนานะไดรับความ
คุมครองใหพนจากภยันตรายตาง ๆ ที่มีตอรางกาย 

3.  ความตองการทางสังคม การตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ 
คือ ความตองการเปนที่รักของคนอื่น และความมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่น 

4.  ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs) หมายถึง ความ
ปรารถนาที่จะมองตนเองวามีคุณคาสูง เปนที่นาเคารพยกยองจากทั้งตนเองและผูอ่ืน 
ตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นตนมีความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ บุคคลที่มี
ความตองการประเภทนี้จะเปนผูที่มีความมั่นใจในตนเอง  

5. ความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริงและพัฒนาศักยภาพของตน 
(Self–Actualization Needs) หมายถึง ความตองการที่จะรูจักและเขาใจตนเองตามสภาพ
ที่แทจริงเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองใหสมบูรณ (Self-fulfillment) รูจักคานิยม  

จะเห็นไดวาทฤษฎีของมาสโลว เปนสวนที่สงผลเอื้ออํานวยตอความพึงพอใจ
ของบุคคลในลักษณะตาง ๆ ไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงไดนําเอาทฤษฎีดังกลาวมาวิเคราะห
หาเหตุผลแหงความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่มีตอระบบการ
ลงทะเบียนเรียน ตลอดจนแรงขับตาง  ๆ ที่กอใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ วินัย โกยดลุย (2537,หนา 12) กลาวไววาความพึงพอใจในงานเปนการ
แสดงออกหรือความรูสึกที่ดี ทีมีตองานที่กระทําอยู ซึ่งความรูสึกนี้เกิดจากการที่บุคคล
ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกายและจิตใน จนเกิดทัศนคติชอบตอสิงที่ปฏิบัติ และ

 



 14 

ความพึงพอใจในเรื่องที่รับบริการ 
มิลเลต (Millet,1954.หนา 10) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ใหบริการ คอื ความสามารถในกรสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ โดยการพิจารณา
จากองคประกอบ 5 ดาน 

1) ความสามารถในการจัดการบริการใหอยางเพียงพอ แกความตองการของการ 
รับบริการ 

2) ความสามารถในการจัดบริการใหอยางยุติธรรม โดยลักษณะการจัดใหอยาง 
ยุติธรรม โดยลักษณะการจัดใหนั้นจะตองเปนไปอยางเสมอภาค และเสมอหนา แก
ผูรับบริการ 

3) ความสามารถในการจัดบริการใหตอเนื่อง โดยไมมีการหยุดชะงัก หรือติดขัด 
ในการใหบรกิารนั้น 

4) ความสามารถในการจัดบริการใหตอเนื่อง โดยไมมีการหยุดชะงัก หรือติดขัด 
ในการใหบรกิารนั้น 
 5)  ความสามารถในการพัฒนาการบริการที่จัดใหทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
ใหมีความเจริญกาวหนา ตามลักษณะของบริการนั้น ๆ เรื่อยไป 
 

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 
 เทอดศักดิ์  สถาปตานนท กลาววา การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือทัศนะ
ของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หมายถึงการศึกษาความคิดเห็น ทาทีและความรูสึกของผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับสิ่งนั้น ๆ ซึ่งจะแสดงออกใน 3 ลกัษณะ  

1. แสดงออกในลักษณะที่เปนนิมาน (Positive) คือ พอใจ เห็นดวย และ 
สนับสนุน 

2. แสดงออกในลักษณะที่เปนนิเสธ (Negative) คือไมพอใจ ขัดแยง ไมเห็นดวย 
และไมสนับสนุน 

3. แสดงออกในลักษณะที่เปนกลาง คือ ไมแนใจวา เห็นดวย หรือไมเห็นดวย 
 พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งเหลานั้น 
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การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นตอสิ่งใด ๆ นัน้ บุคคลจะแสดงความคิดเห็น 
ออกมาเชนไร ในลักษณะใดขึ้นอยูกับการแปลความหมายของขอเท็จจริงของสิ่งนั้น ถา
สิ่งนั้นทําใหผูแสดงความคิดเห็นพอใจ ก็แสดงทัศนะออกมาในทางเห็นดวย สนับสนุน 
ในทางตรงกันขาม ถาสิ่งนั้นทําใหผูแสดงความคิดเห็นไมพอใจ ก็จะแสดงทัศนะออกมา
ในทางไมพอใจ ไมเห็นดวยและไมสนับสนุน 
 เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยทั่วไป ได
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนดวยตนเองที่มหาวิทยาลัยตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดนะแตละภาค เชน มหาวิทยาลัยขอนแกนมีขอบังคับวา นักศึกษาทุก
คนตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้น
ตามอัตรา วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดไวโดยยื่นหลักฐานตาง ๆ แสดงการลงทะเบียน
เรียนตอมหาวิทยาลัยใหครบถวน จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นสมบูรณ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดไววา นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาลักษณะ
วิชาดวยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึง่เปนมหาวิทยาลัยระบบเปดดําเนินการสอน
โดยใชระบบการสอนทางไกล ไดกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคโดย
ทางไปรษณียเทานั้น ในการดําเนินการลงทะเบียนเรียนนั้นมหาวิทยาลัยจะจดทําคูมือการ
ลงทะเบียนเรียนสงไปยังนักศึกษาพรอมทั้งซองสีน้ําตาล เพื่อใหนักศึกษาสงกลับไปยัง
มหาวิทยาลัยภายในซองสีน้ําตาลจะมีใบลงทะเบียนเรียน แบบกรอกชื่อและที่อยู เมื่อ
นักศึกษาไดรับคูมือการลงทะเบียนเรียนแลวจะตองลงทะเบียนตามรายชื่อชุดวิชาที่เปด
สอนในภาคการศึกษานั้น ๆ และกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนเรียนและกรอก
จํานวนเงินใหถูกตอง นักศึกษาตองซื้อธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย สั่งจายในนาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สุดทายนักศึกษาจะตองบรรจุแบบกรอกชื่อและที่อยู ใบ
ลงทะเบียนเรียนและธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินไปรษณียสงกลับไปยังมหาวิทยาลัย 
 สําหรับมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีแนวทางใน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามประกาศและระเบียบ
การลงทะเบียน ประกอบดวยดังนี้ 
 1.  นกัศึกษาเกาทุกคนจะตองดําเนินการลงทะเบียนเรียน ทุกกระบวนวิชาพรอม
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กันของแตละสาขาวิชา ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามวัน และเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด กอนเปดภาคการศึกษานั้น ๆ 
 2.  นกัศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใด จะตองชําระคารักษา
สถานภาพนักศึกษา จํานวน 2,500.- บาท ถานักศึกษาไมลงทะเบียนเรียน เกินกวา 2 ภาค
ปกติติดตอกัน ถือวาพนสถานภาพการเปนนักศึกษา 
 3.  ในกรณีทีน่ักศึกษาไมไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในวัน และเวลา ตามขอ 
1 นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามที่กําหนดรวมทั้งคาลงทะเบียนเรียน
ลาชาอีก 400.- บาท ใหแลวเสร็จภายในวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด กอนการ
เรียนกระบวนวิชาที่ 3 ของภาคการศึกษานั้น ๆ 
 4.  ในกรณีทีน่ักศึกษาไมไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ 1 หรือ ขอ 3 
นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบกระบวนวิชาที่สาม ของภาคการศึกษานั้น ๆ เปนตนไป 
จนกวาจะชําคาธรรมเนียมการศึกษา พรอมคาปรับอีก 1,000.- บาท 
 5.  ในกรณีทีน่ักศึกษาคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ 4 จะไมมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกวาจะชําระเงินทั้งหมดใหแลวเสร็จภาคใน
วันเปดภาคเรียน ของภาคการศึกษาใหม 
 6.  มหาวิทยาลัยจะไมประกาศผลสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบไปแลว แตยัง
คางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และจะประกาศผลสอบเมื่อนักศึกษาชําระเงินครบตาม
จํานวน ภายในวันและเวลาที่กําหนด 
 7.  การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
คาลงทะเบียนเรียนลาชา และคาปรับการลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษาชําระ ผานใบ
COMP.CODE 783 ธนาคารทหารไทย จํากัด ทุกสาขา 
 8.  มหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาถัดไปให
ทราบกอนการสอบวิชาสุดทายของแตละภาคการศึกษา 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 นายประจวบ  ตอสกูล (2545)  ไดศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการลงทะเบียน
เรียนทางไปรษณียของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วามีความรูสึกที่มีตอระเบียนและ
ขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย และความรูสึกที่มีตอการ
ดําเนินการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย พบวา 

1. นักศึกษามีทัศนะที่ดีตอระเบียบและขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียน 
เรียนทางไปรษณีย 

2. นักศึกษามีทัศนะที่ดีตอการดําเนินการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย 
3. นักศึกษาที่มาเรียนประจําและนักศึกษาที่ไมมีงานประจํา มีทัศนะตอการ 

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียไมแตกตางกัน 
4. นักศึกษาที่มีงานประจําและนักศึกษาที่ไมมีงานประจํา มีทัศนะตอการ 

ลงทะเบียนทางไปรษณียไมแตกตางกัน 
5. นักศึกษาที่อยูใกลกับมหาวิทยาลัยและอยูไกลจากมหาวิทยาลัย มีทัศนะตอ 

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียไมแตกตางกัน 
 นายดํารง  สุขสัมมากร (2544) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีตอการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาค : 
ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. โดยภาพรวมแลวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจตอการขยาย 
โอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาคในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ดานสื่อ
การเรียนการสอนและดานหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก สวนในดาน
บริการและการจัดการ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตทีมีความแตกตางกันดานเพศ สาขาวิทยบริการและ 
สาขาวิชาที่ตางกัน มีความพึงพอในตอการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาคแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.5 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที ่2 มีความพึงพอใจตอการ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

1  ตัวแปรอสิระ (Independent variable) ไดแก  
1) ระดับชั้น 

 -  ชั้นปที่  1 
 -  ชั้นปที่  2 

2)  สาขาวิชาไดแก 
 -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 -  สาขาวิชารัฐศาสตร 
 -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2  ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ความพึงพอใจในระบบการ 

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง  ซึ่งมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

3) ระเบียบ ประกาศและขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน 
4) ดานการดําเนินการลงทะเบียน 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
           

 

1. ระดับชั้น 
   -  ชั้นปที ่ 1 
   -  ชั้นปที ่ 2 
2. สาขาวิชาไดแก 
   -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   -  สาขาวิชารัฐศาสตร 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ความพึงพอใจในระบบการ 
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง 
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บทที่  3 

วิธีการดําเนินการวิจยั 
 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  
ไดทําการศึกษารายละเอียดตาง ๆ โดยการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ(Survey research) โดยมี
ขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้  

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการรวมรวมขอมูล 
3. ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การเก็บรวมรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประชากร  

ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ทั้ง  2  ชั้นป   
รวมทั้งสิ้น 612 คน ซึ่งแยกเปนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน  236  คน สาขาวิชา
รัฐศาสตรจํานวน   248  คน  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 128  คน 
 

กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวย 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียน
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ในภาคเรียนที่ 1 / 2552  [กําหนดกลุมตัวอยาง จากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan (อางถึงในภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ และคณะ,2549,หนา172) ไดระดับความ
เชื่อมั่น  95 % และความคลาดเคลื่อนได 5 %  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 234 คน (จาก
จํานวนประชาการ 600 คน] แตเนื่องจากเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาที่จํากัด 
จึงขอใชจํานวนประชากรกลุมตัวอยางเพียง  80  คน ซึ่งจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้นภูมิแบบเปนสัดสวน ดังนี้ 

 
ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552 จําแนกตามสาขาวิชาที่เรียน 

สาขาวิชาที่เรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
บริหารธุรกิจ  236 31 
รัฐศาสตร 248 32 
การบริหารการศึกษา  128 17 

รวม 612 80 
   

เคร่ืองมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล 
 

ลักษณะเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี ้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
ระบบการลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดตรังหรือแบบสอบถาม (Questionnaire)   
ประกอบไปดวย 3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  สถานภาพสวนบุคคลไดแก สาขาวิชาที่เรียน และระดับชั้นปที่เรียน 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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 ตอนที่  2  เปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง    9  ขอ  แบงออกเปน  2  ดาน ดังนี้ 

1. ระเบียบ/ประกาศและขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน    จํานวน   6 ขอ 
2. ดานการลงทะเบียน              จํานวน 7 ขอ 
ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ 

ลิเคอรท (Likert Scale)  ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนระดับมาก
ที่สุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนระดับปาน
กลาง 
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนระดับนอย 
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนระดับนอย
ที่สุด 
 ตอนที่  3  เปนขอเสนอแนะซึ่งเปนคําถามปลายเปด 
 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในระบบ 
การลงทะเบียนเรียนตามแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา 

2. ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่ 
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3. สรางคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ 
นักศึกษาปรญิญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง จํานวน 13 ขอ  

 



 22 

 4.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองของแบบสอบถามในดานเนื้อหาและภาษาที่ใช 

5. นําแบบสอบถามที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนของภาษาและนํามาหาคาความสอดคลองของขอคําถาม 
(IOC) โดยคดัเลือดขอที่มีดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  

6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจแกไขและปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญแลวไป 
ทดลองใชกบักลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน  
 7.  นําผลการทดสอบ มาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (item analysis) โดยการ
หาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนกรายขอ
มากกวา 0.20 ขึ้นไปทุกขอ และหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.91 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. แจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ทั้ง  3  สาขาวิชาและ 2  
ระดับชั้นป  จํานวน  80  ชุด ตอบแบบสอบถามโดยขอความรวมมือไปยังประธาน
นักศึกษาชวยเหลือในการแจกและเก็บแบบสอบถามระหวางวันที่  31  กรกฎาคม – 3 
สิงหาคม  2552 

2. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดังกลาวดวยโปรแกรม 
สําเร็จรูป  SPSS (Statistical Package foe the Social Sciences) 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

เมื่อรวมรวมขอมูลครบแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของ
แบบสอบถามที่ไดรับกลบัคืนมาแตละฉบับ โดยใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยใชวิธีทาง
สถิติดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ 
 (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ใชการวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ยแตละระดับ ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง กําหนด
เกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

3  การทดสอบสมมุติฐานที่กลาววา 
3.1 นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่เรียนในระดับชั้นปที่แตกตางกันมี 

ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน ทดสอบความแตกตางโดยใช
การทดสอบคาที (t-test) 

3.2 นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันมี 
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน ทดสอบความแตกตางโดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis of variance)  
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บทที่  4 

การวิเคราะหขอมลู 
 

 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน  80  ฉบับ  และไดนัดวันเวลามารับ
แบบสอบถามคืน โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทั้ง 80  ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100  มาวิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการ
วิเคราะหทดสอบความแตกตางของตัวแปรอิสระโดยการทดสอบคาที (t-test) และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis of variance) โดยใชโปรแกรม
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยไดนําเสอนผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา 
 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดตรัง ทั้ง 2 ดาน คือดาน
ระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน  ดานการดําเนินการลงทะเบียน
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 ตอนที่  3  ทดสอบสมมุตฐิานที่วา นักศึกษาปรญิญาโท (ภาคพิเศษ) ที่มีสถานภาพ
ตางกันมีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรยีนแตกตางกนั จําแนกไดดังนี้ 

1 นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่เรียนในระดบัชั้นปที่แตกตางกันมีความพึง 
พอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน ทดสอบความแตกตางโดยใชการ
ทดสอบคาที (t-test) 

2  นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีความพึง
พอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน ทดสอบความแตกตางโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis of variance)  
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ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา 

 
ตาราง  2  
จํานวนและรอยละของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จําแนกตามระดับชั้นป และสาขาวิชาที่เรียน 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับชั้นป 
        ชั้นปที่  1                                                                  
        ชั้นปที ่ 2 

 
38 
42 

 
47.50 
52.50 

รวม 80 100.00 
สาขาวิชาที่เรียน 
        บริหารธุรกิจ 
        วิชารัฐศาสตร 
         การบรหิารการศึกษา 

 
31 
32 
17 

 
38.80 
40.00 
21.20 

รวม 80 100.00 
 

 จากตาราง  2 ผลการวิเคราะหพบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
สถานภาพไดดังนี้ 

ระดับชั้น : นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 38 คนคิดเปนรอยละ 47.5  ชั้นปที่  2 
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 52.5   

สาขาวิชาที่เรียน : นักศึกษาสวนใหญเรียนสาขาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร จํานวน 
32 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีจํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 38.8   นอยที่สุดสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ21.2  
ตามลําดับ 
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ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียน  
ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
 

 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ดังนี้ 
 1.  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ในภาพรวม และรายดานตอไปนี้ 
 
ตาราง  3 
 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายดานดังนี้ 
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  

X S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการ
ลงทะเบียนเรียน 

3.73 .62 มาก 

2.  ดานการดาํเนินการลงทะเบียน 3.76 .56 มาก 
รวม 3.74 .55 มาก 

 
จากตาราง  3  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ

ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.74 , 
S.D = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
ดังนี้ ดานการดําเนินการลงทะเบียน(X = 3.76 , S.D = 0.56)  ดานระเบียบ / ประกาศ และ
ขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน (X = 3.73 , S.D = 0.62 
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 2.  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง  ดานระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 4  
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ใน
กิจกรรม (ดานที่ 1) ดานระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

X S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ขอความในประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อานแลวเขาใจงาย 

3.91 .69 มาก 

2.  ทราบกําหนดการลงทะเบียนกอนลวงหนา 3.96 .72 มาก 
3.  การชําระเงินผานใบ COMP.CODE 783 
ธนาคารทหารไทยมีความสะดวก 

3.76 .96 มาก 

4.  คาปรับในการลงทะเบียนลาชามีความเหมาะสม 3.40 .94 ปานกลาง 
5.  ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนมีความ
เหมาะสม 

3.61 .96 มาก 

6.  ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และประกาศเปน
อยางดี         

3.71 .80 มาก 

รวม 3.73 .62 มาก 
 
 จากตาราง   4  ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มี
ความพึงพอใจตอระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (X = 3.73 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มาคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือทราบกําหนดการลงทะเบียนกอนลวงหนา (X = 3.96, S.D. = 0.72)  รองลงมา
ไดแกขอความในประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง อานแลวเขาใจงาย (X = 3.91 , S.D. = 
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0.69)   และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือคาปรับในการลงทะเบียนลาชามีความเหมาะสม อยู
ในระดับปานกลาง  (X = 3.40 , S.D. = 0.94) 
 3.  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ดาน การดําเนินการลงทะเบียน ดังตาราง 4 
ตาราง 5 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ใน
กิจกรรม (ดานที่ 2) ดานการดําเนินการลงทะเบียน ดังนี้ 
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

X S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  การประชาสัมพันธการลงทะเบียนแตละภาคมี
ความเหมาะสม 

3.72 .81 มาก 

2.  ทานไดรบัความสะดวกในการรับแบบฟอรม
การชําระเงินใบCOMP.CODE 783 ธนาคารทหาร
ไทย 

3.90 .84 มาก 

3.  ทานไดรบัความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดตอกับเจาหนาที่เมื่อทานมีปญหาเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน 

3.66 .86 มาก 

4.  เจาหนาที่บริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส 3.81 .66 มาก 
5.  ระบบการจัดลําดับของการใหบริการมีความ
เปนธรรม 

3.85 .60 มาก 

6.  สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกมีความพรอม
เปนระเบียบเรียบรอย 

3.75 .79 มาก 

7.  ระบบการลงทะเบียนเรียนดวยคอมพิวเตอร  
ออนไลนพรอมกับสวนกลางมีความพรอม 

3.61 .75 มาก 

รวม 3.76 .56 มาก 

 



 29 

จากตาราง  5 ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มี
ความความพึงพอใจในดานการดําเนินการลงทะเบียนรวมอยูในระดับมาก (X = 3.76 , 
S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทานไดรับความ
สะดวกในการรับแบบฟอรมการชําระเงินใบCOMP.CODE 783 ธนาคารทหารไทย (X = 
3.90 , S.D. = 0.84) รองลงมาไดแกระบบการจัดลําดับของการใหบริการมคีวามเปน
ธรรม(X = 3.85 , S.D. = 0.60) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือระบบการลงทะเบียน
เรียนดวยคอมพิวเตอร ออนไลนพรอมกับสวนกลางมีความพรอม(X = 3.61 , S.D. = 
0.75) 
 

ตอนที่  3  การทดสอบสมมุติฐานที่วานักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่มี
สถานภาพตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน 

 
 1.  นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ระดับชัน้ปที่ตางกัน มีความพึงพอใจใจ
ระบบการลงทะเบียนแตกตางกัน ทดสอบความแตกตางโดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
ไดผลการวิเคราะหดังตาราง 5 
 
ตาราง  6   
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่วา นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  ระดับชั้นปที่ตางกัน มี
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2   
ความพึงพอใจในแตละดาน 

X S.D X S.D t sig 

1.  ระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงใน
การลงทะเบียนเรียน 

3.56 .68 3.88 .52 -2.402* .019 

2.  ดานการดาํเนินการลงทะเบียน 3.63 .57 3.87 .53 -1.981 .051 
รวม 3.59 .58 3.88 .49 -2.368* .020 
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จากตาราง 5  ผลการวิเคราะหพบวา คาทีเรโช (t-ratio) ที่คํานวณได โดยภาพรวมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แสดงวานักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ทั้งใน
ระดับชั้นปที ่1 และชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  สวนในดานการดําเนินการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ระดับชั้นปที่ 1 และระดับชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจใน
ระบบการลงทะเบียนเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 2.  นกัศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่เรียนสาขาวิชาที่ตางกัน มีความพึงพอใจใน
การลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน ทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way analysis of variance) ไดผลการวิเคราะหดังตาราง 6 
 
ตาราง 7  
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่วา นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่เรียนสาขาวิชาที่
ตางกัน มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน 
ความพึงพอใจในการ
ลงทะเบียนเรียน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1.  ระเบียบ / ประกาศ และ
ขอตกลงในการลงทะเบียน
เรียน 

ระหวางกลุม
ภายในรวม 

รวม 

.33 
30.07 
30.40 

2 
77 
79 

.17 

.40 
 

.43 .66 

2.  ดานการดาํเนินการ
ลงทะเบียน 

ระหวางกลุม
ภายในรวม 

รวม 

1.33 
23.18 
24.51 

2 
77 
79 

.66 

.30 
 

2.21 .12 

ภาพรวม 
ระหวางกลุม
ภายในรวม 

รวม 

.58 
23.29 
23.87 

2 
77 
79 

2.91 
3.02 

.96 .39 
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 จากตาราง 7  พบวาคาเอฟเรโช (F-ratio) ที่คํานวณได ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงวานักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิชาที่เรียนแตกตางกันมี
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนโดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปรญิญา
โท (ภาคพิเศษ) และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง จําแนกตามสาขาวิชาและระดับชั้น ซึ่งมีสมมุติฐานการวิจัยคือ
นักศึกษาปริญญาโทที่เรยีนในสาขาวิชาที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในระบบการ
ลงทะเบียนเรียนในระดบัที่แตกตางกัน และนักศกึษาปริญญาโทที่เรียนในระดับชั้นปที่
แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนในระดับที่แตกตางกัน
แบบสอบถามที่ใชในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง 
โดยผานการทดสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
Index of congruence (IOC) และคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 ประชากร
ที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จํานวน  612 คน การเลือก
กลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan (ไดกลุมตัวอยางจํานวน  234  
คนจากประชากร 600 คน) แตเนื่องจากมีเวลาจํากัด เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูล
การวิจัย ผูวิจัยจึงใชตัวอยาง จํานวน  80  คน ไดแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 80 
ฉบับไดรับคืนมา 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 และผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมา
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย หาคารอยละ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ทั้ง 2 ดาน จําแนกตามระดับชั้น และสาขาวิชาที่เรียน โดยใชการทดสอบคาที 
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) 
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และนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คํานวณ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

1.  นกัศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียน 
เรียน ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดย
ภาพรวม ดานการดําเนินการลงทะเบียนมีความพึงพอในอยูในระดับมากสวนในดาน
ระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 2. นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่อยูระดับชั้นปที่ตางกัน มีความพึงพอใจใน
ระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจในดานระเบียบ / ประกาศ 
และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานการดําเนินการลงทะเบียนพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความพึง
พอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาที่เรียนแตกตางกัน มีความพึง
พอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
ทั้งภาพรวมและรายดาน 
 

การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง สามารถอธิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยรวมอยูใน
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ระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาดานการดําเนินการลงทะเบียน เปนความพึง
พอใจสูงสุด รองลงมาคือดาน ดานระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียน
เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง ไดมีการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดการลงทะเบียนที่ชัดเจน เพื่อความเปน
ระบบ ระเบียบ ในการลงทะเบียน ซึ่งสามารถอภิปรายตามลําดับความสําคัญได ดังนี้ 

1.1ดานการดําเนินการลงทะเบียน นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มี 
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมากพบวา
นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มีความพึงพอใจในดานความสะดวกและรวดเร็วในการ
รับบริการ  เจาหนาที่การบริการดวยความเต็มใจยิ้มแยมแจมใส มีการจัดสิ่งนวยความ
สะดวกของสถานที่ และมีการประชาสัมพันธใหทราบกําหนดการลงทะเบียนของแตละ
ภาคมีความเหมาะสม ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของมิลเล็ต (1954,394-400) การ
ใหบริการอยางเสมอภาค มีฐานคติที่วาทุกคนเทาเทียมกัน บรกิารดวยความเต็มใจ หลัก
ความสะดวก บริการที ่จะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติไดงาย สะดวกสบาย สิ้นเปลือง
ทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใหแกผูบริการหรือผูใชบริการ
มากจนเกินไป 

 1.2 ดานระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาปริญญาโท(ภาคพิเศษ) มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียน โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก พบวานักศึกษาทราบกําหนดการลงทะเบียนลวงหนา ทราบ
แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และประกาศเปนอยางดี  มีความเขาใจในขอความประกาศเปน
อยางดี แตก็มีความพึงพอใจในเรื่องคาปรับในการลงทะเบียนลาลาอยูในระดับปานกลาง 
เพราะนักศึกษามองวาคาปรับไมเหมาะสมอาจจะเก็บมากเกินไป หรือระยะเวลาในการ
ปรับเร็วเกินไป อาจจะทําใหนักศึกษาเกิดความตอตานก็เปนได ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิด
ของ วินัย โกยดุลย (2537,หนา 12) กลาวไววาความพึงพอใจในงานเปนการแสดงออก
หรือความรูสึกที่ดี ทีมีตองานที่กระทําอยู ซึ่งความรูสึกนี้เกิดจากการที่บุคคลไดรับการ
ตอบสนองทั้งดานรางกายและจิตใน จนเกิดทัศนคติชอบตอสิงที่ปฏิบัติ และความพึง
พอใจในเรื่องที่รับบริการ 
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2.  ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
ระดับชั้นปทีต่างกัน มีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือนักศึกษาระดับชั้นปที ่2 มีความพึงพอใจในระบบ
การลงทะเบียนเรียนมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 1 อาจสืบเนื่องมาจากนักศึกษาชั้นปที่ 2 ได
ผานการลงทะเบียนมาบางแลว และมีความเขาใจในระเบียบ ประกาศ และขอตกลงใน
การลงทะเบียนเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติในการดําเนินการลงทะเบียนเรียน สวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 เพิ่งลงทะเบียนเรียนเปนเทอมแรก อาจจะงงหรือเขาใจในประกาศไมชัดเจน
เทาที่ควร มีโอกาสที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนได 

3.  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ทุก
สาขาวิชามีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาที่เรียนมีความเขาใจในระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดไว และถือปฏบิัติเปนอยางดี จึงทําให
นักศึกษามีความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียน และสามารถยึดถือปฏิบัตไิดตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1  ควรจะมีการการชําระเงินไดทุกธนาคาร เพราะธนาคารทหารไทยบาง 

พ้ืนที่ ไมมีธนาคารดังกลาวเลย  หรือมีแตก็อยูไกลทําใหตองเสียเวลาในการนั่งรถไป
ชําระเงิน 

1.2  ควรกําหนดคาปรับในการลงทะเบียนลาชาใหนอยกวานี้ จากเดิม  
 1,000.- บาท ควรลดลงเหลือ  600.- บาท เพราะจะไดไมเปนภาระนักศึกษาเกินไป 

1.3  ควรกําหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนใหมากกวานี้ จากเดิม 6 วัน ควร 
เปลี่ยนเปน 10 วัน  

1.4  วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนไมควรตรงกับวันหยุดราชการ เพราะ 
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ในการนําเงินเขาธนาคารตองนําเงินเขาในวันปกติ และธนาคารทหารไทยก็ไมมีบริการ
วันหยุดดวย และจะทําใหนักศึกษาเสียสิทธิในการลงทะเบียนซึ่งสงผลใหเขาตองโดยจาย
คาปรับเมื่อไปชําระเงินในวันรุงขึ้น 

1.5  ระบบการพริ้นใบเสร็จ กรณีลงทะเบียนลาชานาจะพิมพใบเสร็จไดทุก 
วันโดยที่นักศึกษาไมตองรอจากหนวยงานกองคลังเปนผูออกให เพราะบางครั้งนักศึกษา
จําเปนตองใชและจะไดไมเสียเวลาในการรอเปนเดือน ๆ 

1.6  การชําระเงินนาจะมีการชําระผานบัตรเครดิตทุกธนาคาร เพราะจะได 
เพิ่มความสะดวกใหกับนักศึกษามากขึ้น 

1.7  ควรรับชําระเงินที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยในวันที่ลงทะเบียนให 
ทางมหาวิทยาลัยประสานกับธนาคารใหมารอรับเงินลงทะเบียน เนื่องจากนักศึกษาจะได
นําเงินมาชําระในวันที่มาลงทะเบียน โดยที่ไมตองเดินทางไปชําระที่ธนาคารที่อยู
หางไกลออกไป 

1.8  เจาหนาที่หนวยบริการ ควรเขาใจบทบาทและหนาที่ของตน และบริการ 
กับนักศึกษาใหมากกวานี้ 
 

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
       2.1  ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง  
       2.2  ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบรกิารงานดาน
วิชาการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง 
ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
 

การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียน ซึ่งแบบสอบถาม

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบดวยคําถามปลายเปด  
 

ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √  ในชอง     ที่ตรงกับตัวทานมาก
ที่สุด 
 
1.  ระดับชั้นป 
  1.  ชั้นปที่  1   2.  ชั้นปที่  2 
 
1.  ปจจุบันศกึษาอยูสาขาวิชา 
 

  1.  บริหารธรุกิจ  2.  รัฐศาสตร 
 

 3.  การบริหารการศึกษา 
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ตอนที่    2     ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโท    
(ภาคพิเศษ)  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
 

 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมาก
ที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ 

หัวขอประเมิน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน 
1.  ขอความในประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง อาน
แลวเขาใจงาย 

     

2.  ทราบกําหนดการลงทะเบียนกอนลวงหนา      
3.  การชําระเงินผานใบ COMP.CODE 783 ธนาคาร
ทหารไทยมีความสะดวก 

     

4.  คาปรับในการลงทะเบียนลาชามีความเหมาะสม      
5.  ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนมีความ
เหมาะสม 

     

6.  ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และประกาศเปน
อยางดี         

     

ดานการดําเนินการลงทะเบียน 
1.  การประชาสัมพันธการลงทะเบียนแตละภาคมี
ความเหมาะสม 

     

2.  ทานไดรบัความสะดวกในการรับแบบฟอรมการ
ชําระเงินใบCOMP.CODE 783 ธนาคารทหารไทย 

     

3.  ทานไดรบัความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอ      
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กับเจาหนาที่เมื่อทานมีปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
ระดับความพึงพอใจ หัวขอประเมนิ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ดานการดําเนินการลงทะเบียน 
4.  เจาหนาที่บริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส      
5.  ระบบการจัดลําดับของการใหบริการมีความเปน
ธรรม 

     

6.  สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกมีความพรอมเปน
ระเบียบเรียบรอย 

     

7.  ระบบการลงทะเบียนเรียนดวยคอมพิวเตอร  
ออนไลนพรอมกับสวนกลางมีความพรอม 

     

 
 
ตอนที่   3  ขอเสนอแนะ  
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ความพึงพอใจในระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

คา IOC 
คาอํานาจ
จําแนก 

ระเบียบ / ประกาศ และขอตกลงในการลงทะเบียนเรียน 
1.  ขอความในประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง อานแลว
เขาใจงาย 

1.00 0.83 

2.  ทราบกําหนดการลงทะเบียนกอนลวงหนา 1.00 0.63 
3.  การชําระเงินผานใบ COMP.CODE 783 ธนาคารทหาร
ไทยมีความสะดวก 

0.8 0.58 

4.  คาปรับในการลงทะเบียนลาชามีความเหมาะสม 0.80 0.58 
5.  ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม 0.80 0.68 
6.  ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และประกาศเปนอยางดี      1.00 0.75 
ดานการดําเนินการลงทะเบียน 
1.  การประชาสัมพันธการลงทะเบียนแตละภาคมีความ
เหมาะสม 

1.00 0.63 

2.  ทานไดรบัความสะดวกในการรับแบบฟอรมการชําระ
เงินใบCOMP.CODE 783 ธนาคารทหารไทย 

1.00 0.72 

3.  ทานไดรบัความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอกับ
เจาหนาที่เมื่อทานมีปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน 

1.00 0.77 

4.  เจาหนาที่บริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส 1.00 0.30 
5.  ระบบการจัดลําดับของการใหบริการมีความเปนธรรม 1.00 0.66 
6.  สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกมีความพรอมเปน
ระเบียบเรียบรอย 

1.00 0.50 

7.  ระบบการลงทะเบียนเรียนดวยคอมพิวเตอร  ออนไลน
พรอมกับสวนกลางมีความพรอม 

1.00 0.62 
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บรรณานุกรม 
 

 คณาจารยภาควิชาการประเมินและการวิจัยและสถิติทางการศึกษา.วิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา.กรุงเทพ : สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ , 2550 
 ศิริพงษ  เศาภายน.หลัการบริหารการศึกษา.ทฏษฎีและแนวปฏิบัติ.กรุงเทพฯ :บุค 
พอยท,2550 
 เทอดศักดิ์  สถาปตานนท.ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
กิจกรรมนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2523 : พิษณุโลก, 2524.หนา 10 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน.คูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนประจําป 2526ถึง 
2527.ขอนแกน : ศิริภัณฑออฟเซ็ท ,2526.หนา 244 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.คูมือการศึกษาชั้นปริญญาตรี 2525-2526.กรุงเทพฯ:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2525หนา62 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง.คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.กรุงเทพฯ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง.คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การสอน และการสอบ 
ของนักศึกษาชั้นปริญญาโทสวนกลางและสวนภูมิภาค.บัณฑิตวิทยาลัย.กรุงเทพฯ 
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิและคณาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา.การศึกษาอิสระ.
2549. 
 ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (TKC-e Thesis) http://www.TKC.go.th/
            thesis/index_thai.asp 
 แนวคิดความพึงพอใจ.http://saw01.blogspot.com/2008/07/blog-post_1615.html 
 ความหมายและทฤษฎีความพึงพอใจhttp://www.geocities. com/mrpmetha 
/hypo/chapt2.html 
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