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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมาย 1) เพ่ือตดิตามและประเมนิความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร

งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอ
แนะการให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย จำานวน 138 คน ประกอบด้วย อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 45 คน เจ้าหน้าที่ 
คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 30 คน และนิสิตที่มาใช้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา จำานวน 63 คน  
ไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืในการวจิยั คอื แบบสอบถาม เปน็แบบมาตราสว่น ประมาณคา่  
5 ระดับ จำานวน 5 ด้าน รวม 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการนำาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
มากไปหาน้อย คือ ด้านการให้คำาปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสอบวัดคุณสมบัติ  
ด้านการสอบวิทยานิพนธ์ และด้านการจัดประชุม ตามลำาดับ 

2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 Faculty of Education Mahasarakham University
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2.1 ความตอ้งการ/ความคาดหวงัในการใหบ้รกิาร คอื การไดร้บับรกิารดว้ยความสะดวก รวดเร็ว 
ถกูตอ้ง เปน็ปจัจุบนั ตรวจสอบได้ ใหบ้รกิารถกูต้องสะดวกรวดเรว็ประทบัใจ ใหข้อ้มลูมคีณุภาพ เนือ่งจาก
มีนิสิตจำานวนมาก และมีนิสิตต่างชาติ ควรมีผู้ประสานงานเพิ่มขึ้น และเพิ่มบุคลากรที่สามารถใช้ภาษา
ต่างประเทศ เช่น ภาษาจีนได้

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงในการให้บริการ คือ ควรมีการให้บริการทางออนไลน์ให้
มาก เพิ่มช่องทางในการให้บริการให้หลากหลาย และอยากให้มี One Stop Service ควรมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้ทันสมัยยิ่งข้ึน และมีการพัฒนาเครื่องมือหรือแหล่งให้ข้อมูลที่เอื้ออำานวยต่อผู้รับ
บริการ ในการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์สิ่งที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้รับบริการ
ได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง ควรมีกลุ่มในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลต่างๆ 
โดยมีแอดมินกลุ่มคอยดูแล และเพื่อนๆ ในกลุ่มคอยช่วยตอบคำาถามร่วมกัน

คำ�สำ�คัญ: ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ งานวิชาการ บัณฑิตศึกษา

Abstract
This research aimed 1) to monitor and assess satisfaction with the quality of  

academic services and graduate studies Faculty of Education Mahasarakham University and 
2) to use the assessment results to develop and to study recommendations for academic 
services and graduate studies. More quality and efficiency. The sample group used in the 
research consisted of 138 people, consisting of 45 professors in the Faculty of Education, 
30 staff members in the Faculty of Education, and 63 students who came to use academic 
services and graduate studies. Obtained by purposive sampling. The research tool was a  
questionnaire was a scale model with 5 levels of approximation, 5 aspects, 15 items. The 
statistics used in the data analysis were percentage mean and standard deviation and 
presentation of information qualitative with descriptive analysis. The results of the research 
appear as follows: 

1. Service recipients are satisfied with the quality of academic services and  
graduate studies. Overall, it’s at a high level. and When considering each aspect, it was found 
that it was at a high level in every aspect. The aspect with the highest to lowest average was 
the consulting aspect. in teaching and learning management qualification examination thesis 
examination and meeting arrangements, respectively.

2. Results of studies and recommendations for academic and graduate services 
Faculty of Education Mahasarakham University overall, the recommendations are as follows: 

2.1 Service needs/expectations is to receive services with convenience, speed,  
accuracy, current, verifiable, accurate, convenient, prompt and impressive services. provide 
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quality information because there are many students and have international students There 
should be more coordinators. and adding personnel who can use foreign languages   such 
as Chinese

2.2 Suggestions for development/improvement in the service is that there should 
be more online services. Adding a variety of service channels and wanting to have One 
Stop Service should develop more modern information systems. and has developed tools or 
sources of information that are conducive to service recipients To access easily and more 
conveniently. as well as publicizing what has been developed for service recipients to learn 
and understand thoroughly There should be a group to share information. Public relations 
to provide information with group admins to take care of and friends in the group to help 
answer questions together.

Keywords: Quality of academic services, academic works, graduate studies

บทนำา
งานวชิาการและบณัฑติศกึษา คณะศกึษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหน้าที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ประสานงานและอำานวยความสะดวกด้านวชิาการ
ให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และ
คณะต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั รบัผดิชอบงานดา้นการ
จัดการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑติศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ตัง้แตก่ารรับนิสติ
เข้าศึกษา การจัดแผนการศึกษา การจัดตาราง
สอน ตารางการใช้ห้องเรียน การจัดทำาฐานข้อมูล
ต่าง การจัดสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการประสาน
งานเรือ่งการสำาเรจ็การศกึษาของนิสติ งานวชิาการ
และบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีความ
พยายามพฒันาคณุภาพการให้บรกิารในด้านต่างๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต 

ในปี 2561-2562 งานวิชาการและ
บัณฑติศกึษา มกีารแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการในด้านต่างๆ ทาง

งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา จึงได้มีการพัฒนา
แนวทางการบริหารงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ในกรอบการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการสอบวิทยานิพนธ์ 
ดา้นการสอบวัดคณุสมบัต ิดา้นการจดัประชมุ และ
ด้านการให้คำาปรึกษา โดยมีการจัดทำาคู่มือ แนว
ปฏิบัติ และขั้นตอนการทำางาน ขึ้นเพื่อให้บริการ
และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(วาสินี ปรีจำารัส, 2563)

การติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนหนึ่ง
ที่มีความสำาคัญของการดำาเนินโครงการและการ
พัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการกำาหนดรูปแบบ 
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และนำาไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลที่เกิดขึ้น เพื่อนำาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดำาเนินงานอีก
ทัง้นำาผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบในการแกไ้ขปญัหาและ
ตดัสนิใจทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการบริหารจดัการ
และการดำาเนินการต่อไป ดังนั้น การติดตาม
ประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือรับรองคุณภาพใน
การให้บริการและการพัฒนา ถึงแม้จะไม่สามารถ
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ประกันผลสัมฤทธ์ิขัน้สงูสดุได้ แตก่ส็ามารถรบัรอง
คุณภาพในระดับหน่ึงได้ และช่วยให้ได้ข้อมูลซ่ึง
เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสำาหรับหน่วยงานในการ
พจิารณาจดัสรรงบประมาณ เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุ
การดำาเนินงานต่างๆ ในโอกาสต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้
ตระหนักและเล็งเห็นความสำาคัญของการให้
บริการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักในหน้าที่ที่ต้องกระทำา 
ดังนั้นจึงมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพการให้บ ริการงานวิชาการและ
บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และข้อเสนอแนะ เพ่ือนำาผลการ
ประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติงานใน
การให้บริการงานวิชาการ และบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อติดตามและประเมินความพึง

พอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานวิชาการ และ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการให้บริการ
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษา คือ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิต
ระดับบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 

1.1 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 
82 คน

1.2 เจา้หนา้ที ่คณะศึกษาศาสตร ์จำานวน 
43 คน

1.3 นิสิตที่มาใช้บริการงานวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา จำานวน 100 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ 

1.1 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 
45 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

1.2 เจา้หนา้ที ่คณะศึกษาศาสตร ์จำานวน 
30 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

1.3 นิสิตที่มาใช้บริการงานวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา จำานวน 63 คน ได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง

3. ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือ 

3.1 ตัวแปรตน้ คอื คณุภาพการใหบ้รกิาร
ในด้านต่างๆ 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. สถานที่ทำาการวิจัย คือ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. ระยะเวลาในการศึกษา ใช้เวลาใน
การดำาเนินการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 
2563-กันยายน พ.ศ. 2563

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการงาน
วิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอน จำานวน 5 ด้าน

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้
ดำาเนินงานตามลำาดับ ดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัย
ที่ เ ก่ียวข้องกับแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
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งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา อีกทั้งได้ทำาการ
ปรึกษา และขอคำาแนะนำาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
เป็นแนวทางในการกำาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยและสร้างแบบสอบถาม

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
แนวคดิเกีย่วกบัแนวทางในการปฏิบตังิานด้านการ
ให้บริการครอบคลุม 5 ด้าน จำานวน 15 ข้อ โดย
แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา โดยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด

3. นำาแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดแล้วนำาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณา ความเหมาะสม ความถูกต้องของการ
ใช้ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย แล้ว
นำามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนำาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

5. การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอื โดย
นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน โดยมีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง.648-.881

6. หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
โดยใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟา ตามวธีิของครอนบาค  

โดยมีค่าความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ .959

 7. จัดทำาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
เพื่อนำาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการส่งข้อมูลทางออนไลน์ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำาเนินการ 
ดังนี้

1. ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของ
นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม
ตัวอย่างที่กำาหนดจนครบ ผ่านทางออนไลน์

3. นำาแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อคัดเลือก

4. ทำาการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม
สำาเร็จรูป SPSS 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้ วิ จั ย วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ตาม
ขั้นตอนดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ 

2. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามดา้น
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการสอบวิทยานิพนธ์ ด้านการ
สอบวัดคณุสมบตั ิดา้นการจดัประชุม และดา้นการ
ให้คำาปรึกษา ตอนที่ 2 ชนิดมาตราส่วนประมาณ
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ค่า 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ จาก
แบบสอบถามปลายเปิด นำาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้รูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 

4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อการให้บริการแล้วเปรียบเทียบกับ
เกณฑก์ารประเมินระดับความพึงพอใจ ของบญุชม  
ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการนำาเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ต�ร�ง 1 จำานวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถ�ม
ผู้ตอบแบบสอบถ�ม (N = 138)

จำ�นวน ร้อยละ

ประเภทผู้รับบริก�ร

  อาจารย์ 45 32.60

  เจ้าหน้าที่ 30 21.70

  นิสิตระดับบัณฑิต 63 45.70

รวม 138 100.00

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิต จำานวน 63 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 45.70) รองลงมาเป็นอาจารย์ 
จำานวน 45 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.60) และเป็น
เจ้าหน้าที ่จำานวน 30 คน (คดิเปน็รอ้ยละ 21.70) 
ตามลำาดับ

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสอบ
วิทยานิพนธ์ ด้านการสอบวัดคุณสมบัติ ด้านการ
จัดประชุม และด้านการให้คำาปรึกษา



Journal of Education, Mahasarakham University 287 Volume 15 Number 4 October - December 2021

จากตาราง 2 พบว่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนสิติระดบับณัฑติ มคีวามพึงพอใจต่อคณุภาพ
การให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.27, S.D. = .599) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทกุดา้น (  = 4.14-4.39) โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านการให้คำาปรึกษา (  = 4.39) รอง
ลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน

การสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 
4.29) ด้านการสอบวิทยานิพนธ์ (  = 4.25) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านการจัดประชุม (  
= 4.14) ตามลำาดับ

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ
การให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยภาพ
รวมมีข้อเสนอแนะดังนี้

ต�ร�ง 2 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของอาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนสิติ
ระดับบัณฑิต ต่อคุณภาพการให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาในภาพ
รวมและรายด้าน

กลุ่มตัวอย่�ง

คว�มพึงพอใจต่อก�รให้บริก�รในแต่ละด้�น ผลรวม

แปลคว�ม

ด้�น
ก�ร

จัดก�ร
เรียนก�ร

สอน

ด้�น
ก�รสอบ

วิทย�นิพนธ์

ด้�น
ก�ร

สอบวัด
คุณสมบัติ

ด้�น
ก�รจัด
ประชุม

ด้�น
ก�ร
ให้คำ�

ปรึกษ�
S.D.

อาจารย์
(N = 45)

4.45 3.95 4.07 3.93 4.32 4.14 .630 มาก

เจ้าหน้าที่
(N = 30)

4.24 4.54 4.31 4.37 4.38 4.37 .654 มาก

นิสิตระดับ
บัณฑิต
(N = 63)

4.19 4.27 4.50 4.13 4.46 4.31 .644 มาก

โดยภ�พรวม 4.29 4.25 4.29 4.14 4.39 4.27 .599 ม�ก

3.1 คว�มต้องก�ร/คว�มค�ดหวังในก�รให้บริก�ร

ลำ�ดับ คว�มต้องก�ร/คว�มค�ดหวังในก�รให้บริก�ร ร้อยละ

1 สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ให้บริการถูกต้องสะดวกรวดเร็วประทับใจ 38.24

2 คาดหวังให้การบริการ ให้ข้อมูลมีคุณภาพและช่วยเหลือดีแบบนี้เสมอ ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่
คณะ เจ้าหน้าที่บริการดีมาก

35.29

3 ในสาขาวิชาที่มีนิสิตจำานวนมาก และนิสิต ต่างชาติ ควรมีผู้ประสานงาน เพิ่มขึ้น ผู้บริหาร 
ควรหาคนมาช่วยงานบัณฑิต เพราะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และ ช่วยกระจายข่าวให้ผู้สนใจ 
เข้ามาเรียนมากขึ้น และเพิ่มบุคคลากรที่สามารถใช้ภาษาจีนได้

5.88
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การติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพในการให้บริการงานวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ข้อมูลสภ�พท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่�ง 
ที่ตอบแบบสอบถ�ม

ส่งแบบสอบถามไปทางออนไลน์ กลุ่ม
อาจารย์ จำานวน 50 ฉบับ เจ้าหน้าที่ จำานวน 50 
ฉบบั และนิสติ จำานวน 70 ฉบบั รวมจำานวน 170 
ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับมาฉบับสมบูรณ์ 
จำานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 81.17 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิต 
จำานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมา
เป็นอาจารย ์จำานวน 45 คน คิดเปน็รอ้ยละ 32.60 
และเป็นเจ้าหน้าที่ จำานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.70 ตามลำาดับ 

2. ระดบัความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้
บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน
วชิาการและบณัฑติศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.27, S.D. = .599) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้คำา

ปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
สอบวัดคุณสมบัติ ด้านการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ด้านการจัดประชุม ตามลำาดับ 

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการให้
บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวม
มีข้อเสนอแนะดังนี้

3.1 ความต้องการ/ความคาดหวังในการ
ให้บริการ คือ การได้รับบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ให้
บริการถูกต้องสะดวกรวดเร็วประทับใจ ให้ข้อมูล
มีคุณภาพ เนื่องจากมีนิสิตจำานวนมาก และมี
นิสิตต่างชาติ ควรมีผู้ประสานงานเพิ่มขึ้น และ
เพิ่มบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาจีนได้

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ในการให้บริการ คือ ควรมีการให้บริการทาง
ออนไลน์ให้มาก เพิ่มช่องทางในการให้บริการให้
หลากหลาย และอยากให้มี One Stop Service 
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย 
ยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาเครื่องมือหรือแหล่งให้
ข้อมูลที่เอื้ออำานวยต่อผู้รับบริการ ในการเข้าถึงได้
งา่ยและสะดวกมากยิง่ขึน้ ตลอดจนประชาสมัพันธ์

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒน�/ปรับปรุงในก�รให้บริก�ร

ลำ�ดับ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒน�/ปรับปรุงในก�รให้บริก�ร ร้อยละ

1 การให้บริการออนไลน์ควรมีให้มาก เพิ่มช่องทางในการให้บริการให้หลากหลาย และอยากให้
มี one stop service

15.78

2 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาเครื่องมือหรือแหล่งให้ข้อมูลที่
เอื้ออำานวยต่อผู้รับบริการ ในการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์
สิ่งที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง

15.78

3 ควรมีกลุ่มในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลต่างๆ โดยมี
แอดมินกลุ่มคอยดูแล และเพื่อนๆ ในกลุ่มคอยช่วยตอบคำาถามร่วมกัน

5.26
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สิ่งท่ีพัฒนาข้ึน ให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้และเข้าใจ
อย่างทั่วถึง ควรมีกลุ่มในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพนัธ์ในการใหข้อ้มลูตา่งๆ โดยมแีอดมนิ 
กลุ่มคอยดูแล และเพื่อนๆ ในกลุ่มคอยช่วยตอบ
คำาถามร่วมกัน

อภิปรายผล
การติดตามและประเมินความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการให้บริการงานวิชาการ และ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีข้อควรอภิปราย ดังนี้

1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับ
บณัฑติศกึษา มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวม ทัง้ 5 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้คำาปรึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการสอบวัดคุณสมบัติ 
ด้านการสอบวิทยานิพนธ์ และด้านการจัดประชุม 
ตามลำาดับ สามารถอธิบายได้ว่า งานวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีการพัฒนา และปรับปรุง แนวทาง
การให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูร้บับรกิาร อาทิ เช่น อาจารย์ เจา้หนา้ที ่และนสิติ
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในเรื่องการดำาเนินการใน
การให้บริการครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

ด้านการให้คำาปรึกษา เช่น เจ้าหน้าที่มี
การให้บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต 
เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็น มีแบบฟอร์มใน การให้บริการมีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นปัจจุบัน เป็นต้น ด้านการ
จัดการเรียนการสอน เช่น มีการจัดตารางเรียน
ตารางสอนได้ตรงกับแผน กระบวนการจัดตาราง
เรียนตารางสอน มีความสะดวกรวดเร็ว และ

ห้องเรียนมีความเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น ด้านการสอบวัดคุณสมบัติ เช่น มี
การกำาหนดปฏิทินในการสอบวัดคุณสมบัติอย่าง
ชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับ
บริการ และ มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ขา่วสาร ในการสอบวัดคณุสมบตั ิเปน็ตน้ ด้านการ
สอบวทิยานพินธ ์เชน่ มแีบบฟอรม์ในการใหบ้รกิาร 
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการประสานหาวันสอบ และ 
มีคู่มือ / ขั้นตอน / แนวปฏิบัติ ในการดำาเนินการ
จัดทำาวิทยานิพนธ์ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นต้น 
และ ด้านการจัดประชุม เช่น มีปฏิทินกำาหนดวัน
ประชุมไว้อย่างชัดเจน มีการเตรียมข้อมูล เอกสาร
ในการประชุมได้ครบถ้วน ทันตามกำาหนด และ 
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการให้บริการครอบคลุมทั้ง 5 
ด้าน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ที่เป็นแบบนี้ แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ จะข้ึนอยู่กับการให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ วิธีการให้บริการ
ให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น 
การให้คำาปรึกษา ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ตรวจสอบได้ เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
วจิยัของศริิวรรณ เสรรีตัน ์(2541: 17) ทีก่ลา่วถงึ  
ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ 
สามารถจำาแนกเป็น 2 ความหมาย ในความ
หมายที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
หรอืผูร้บับรกิาร และความพึงพอใจในงานของผูใ้ห้
บริการ และเกี่ยวข้องกับ พาราสุรามาน เซทเฮมท 
และแบรรี ่(Parasuraman, Zeithamal and Berry, 
1994) ที่ได้กำาหนดเครื่องมือในการวัดระดับ
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
คณุภาพการใหบ้รกิาร คือ การตอบสนอง ประกอบ
ดว้ย 1) มรีะบบการใหบ้ริการทีใ่หบ้ริการไดร้วดเรว็ 
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2) ความพร้อมของพนักงานในการให้คำาแนะนำา
ปรึกษาแก่ลูกค้า 3) ความรวดเร็วในการทำางาน
ของพนักงาน 4) ความพร้อมของพนักงานในการ
ให้บรกิารลกูคา้ทนัททีีต่อ้งการ ซึง่เกีย่วขอ้งกบังาน
วจัิยของ พชัร ีภูบุญอิม่ (2558) ทีไ่ด้ศกึษาปจัจยัที่
มอีทิธพิลตอ่ความพงึพอใจของนกัศึกษา เกีย่วกบั 
การบริการของสำานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี
วตัถปุระสงคค์อื เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบั
พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตีอ่การบรกิารของสำานกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำาแนกตาม 
เพศ ชั้นปีการศึกษา คณะที่สังกัด และประเภท
ของการบริการ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้ง
ศึกษาขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพัฒนาคุณภาพการ
บรกิารของสำานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ความ 
พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ตีอ่การบรกิารของสำานกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทัง้หมด โดยเรยีงลำาดับค่าเฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 
ดังนี้ การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการ
อย่างก้าวหน้า การให้บริการด้านเทคโนโลยีด้วย
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) การให้
บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ การให้บริการ
ที่ตรงต่อเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของชมพูนุช  
ตันพานิช และคณะ (2555) ได้พัฒนาการให้
บรกิารของสำานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาการพัฒนาการให้
บรกิารของสำานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม และขอ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการประเมิน
การให้บริการของผู้ใช้บริการต่างๆ ของสำานัก 
สง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียนโดยภาพรวม การ
ให้บริการอยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง 2) ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกับ
การพัฒนาให้บริการของสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  
พบว่า ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ มีรอง
ลงมาคือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการด้าน
ความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของ
การให้บริการกับด้านความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
ทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เสนอ
แนะให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการโดยภาพ
รวม สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ให้
บริการอยู่ในระดับดี เกี่ยวของกับงานวิจัยของ 
วัลลภ สงวนศกัดิ ์(2554) ไดศ้กึษาคณุภาพการให้
บรกิารงานทะเบยีนและวดัผล มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา พบว่า  
1) ระดบัคณุภาพใหบ้รกิารงานทะเบยีนและวัดผล 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ตามการรบัรูข้อง
นกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้น พบ
ว่า นักศึกษารับรู้คุณภาพการให้บริการทุกด้านใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ความเปน็รปูธรรมของการบรกิาร รองลงมา ไดแ้ก ่
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแกผู่ร้บับรกิาร และดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร และดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ ความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจผู้รับบริการ
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2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการให้
บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวม
มีข้อเสนอแนะดังนี้

2.1 ความต้องการ/ความคาดหวังในการ
ให้บริการ คือ การได้รับบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ให้
บริการถูกต้องสะดวกรวดเร็วประทับใจ ให้ข้อมูล
มีคุณภาพ เนื่องจากมีนิสิตจำานวนมาก และมี
นิสิตต่างชาติ ควรมีผู้ประสานงานเพ่ิมขึ้น และ
เพิ่มบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาจีนได้

2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง
ในการให้บริการ คือ ควรมีการให้บริการทาง
ออนไลน์ให้มาก เพิ่มช่องทางในการให้บริการให้
หลากหลาย และอยากให้มี One Stop Service 
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยย่ิง
ขึ้น และมีการพัฒนาเครื่องมือหรือแหล่งให้ข้อมูล
ที่เอ้ืออำานวยต่อผู้รับบริการ ในการเข้าถึงได้ง่าย
และสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์
สิ่งท่ีพัฒนาข้ึน ให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้และเข้าใจ
อย่างทั่วถึง ควรมีกลุ่มในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลต่างๆ โดยมีแอดมิ
นกลุม่คอยดูแล และเพ่ือนๆ ในกลุม่คอยช่วยตอบ
คำาถามร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการ
ใหบ้รกิารงานวชิาการและบัณฑติศกึษา ด้านการให้
คำาปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
สอบวัดคุณสมบัติ ด้านการสอบวิทยานิพนธ์ และ

ดา้นการจัดประชมุ มผีลตอ่ความพงึพอใจของผูใ้ช้
บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม อยู่ในระดบัมาก 
ดงันัน้ ควรใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทัง้ 
5 ด้านดังกล่าว โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง วิธี
การให้บริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้
บริการ เช่น การให้คำาปรึกษา ที่สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ เป็นต้น

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการด้านการให้คำาปรึกษา โดยเฉพาะการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความ
สุภาพ และด้วยไมตรีจิต มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารงานวิชาการและบัณฑติศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มากทีส่ดุ 
ดงันัน้ ควรรกัษาและสง่เสรมิในดา้นนีใ้ห้มคีณุภาพ 
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.3 จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา ด้านการ
จัดการประชุม อยู่ในระดับท้ายสุด ดังนั้น ควรมี
การหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการให้
บริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัย 
ครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัย
ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการงานวิชาการและ
บณัฑติศกึษา เพือ่พฒันา และปรบัปรงุงานวิชาการ
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการ

วจิยัจากงบประมาณเงนิรายได ้คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปีงบประมาณ 
2563 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ
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พิจารณาทุนการวิจัย ผู้เช่ียวชาญ ผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยทุกคน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัย

นี้สำาเร็จได้ด้วยดี
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