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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบับนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจัดการ

คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อ

การจดัการคุณภาพการให้บริการ จ �าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ผูว้ิจยัได้ท �าการศึกษาด้วยด้วยระเบียบ

วิธีการวิจยัจากแนวคิด จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ จ�านวน  252 คน โดยใช้

แบบสอบถามให้ตอบดว้ยตนเองในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

สถิติเชิงพรรณนา คือ จะใชค้่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Means) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) จะทดสอบค่า t (t-Test) และค่า F (F-Test) การทดสอบรายคู่

ดว้ยค่า LSD ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการที�ตอบแบบสอบถาม

โดยส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง �� - �� ปี สาขาช่างยนต์ รายไดข้องครอบครัวต่อเดือนต��ากว่า 

10,001 – 25,000 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ และรายได้ของครอบครัว ไม่ส่งผลต่อความ

คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ ในทางตรงกนัขา้มทางดา้นช่วงอาย ุกบั สาขาวชิา 

ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการ และพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อการจัดการ

คุณภาพการใหบ้ริการ แตกต่างกนัโดยมีทิศทางไปในทางเดียวกนั อยูใ่นระดบัความเชื�อมั�นที� 0.05  

 

ค ำส ำคัญ: ลักษณะส่วนบุคคล, ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการจัดการคุณภาพการให้บริการ 
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1.บทน�า 

ตามที�นโยบายภาครัฐส่งเสริมในเรื�องของการเรียนอาชีวศึกษา หนึ�งในแผนการด�าเนินงานของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกนโยบายมอบหมายให้ทบทวนวธีิการเสริมสร้างค่านิยมในการ

เรียนต่อสายอาชีพ เพราะที�ผ่านมาเด็กเรียนต่อสายอาชีวะน้อยกว่าที�ควร ทั�งที�ตลาดแรงงานตอ้งการสูง ซึ� ง

ถึงแมจ้ะไม่ใช่เรื� องเร่งด่วน แต่การแก้ปัญหานี� กว่าจะสัมฤทธิ� ผลตอ้งใช้เวลาพอสมควร ดงันั�น คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จึงส่งเสริมประเด็นเรื�องที�เด็กไทยในยุคปัจจุบนั ให้ยกเลิกค่านิยมที�วา่การจบ

ปริญญาตรีเท่านั�นถึงจะถือว่าเป็นผูที้�ประสบความส�าเร็จ เรื� องนี� ถือเป็นเรื� องที�หลายฝ่ายให้ความส�าคญั

พอสมควร โดยมีการร่วมมือกนัระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 

เลขาธิการ สอศ.และพล.ร.อ.ณรงค ์พิพฒันาศยั รองหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก�ากบัดูแล

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้มีการน�าเสนอภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาและในปีการศึกษา 

���� คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดมี้การรณรงค์ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�น

พื�นฐาน (สพฐ.) เพื�อใหน้กัเรียนที�จบชั�นมธัยมศึกษาที� � มาเรียนต่อสายอาชีวศึกษาอยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัมี

นกัเรียนมาเรียนไม่มากตามเป้าหมาย และยงัมีปัญหานักเรียนออกกลางคนั 

จากนโยบายภาครัฐทางส่งเสริมในเรื�องของการเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ไดใ้ห้ความร่วมมือกบัภาครัฐ โดยทางวิทยาลัยได้ออกแนะแนวการเรียนการสอนของสายอาชีวศึกษา ตาม

โรงเรียนมธัยมศึกษาต่างอ�าเภอในจงัหวดัศรีสะเกษ และมีนกัศึกษาให้ความสนใจและตอ้งการที�จะศึกษาต่อ

สายอาชีวศึกษาเป็นจ�านวนมาก การให้บริการของฝ่ายทะเบียน จึงได้มีการระดมความคิดเห็นจากส่วนที�

เกี�ยวขอ้งในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการบริการในด้านต่างๆของวิทยาล ัย เพื�อก�าหนดแผนที�ท �าให้ได้

ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง เพื�อรองรับนักศึกษาให้ได้รับการให้บริการอยา่งทั�วถึง 

นอกจากนั�นผูว้ิจยัจึงศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของ

ฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ � ดา้นมีดงันี�  ดา้นความเชื�อถือไวว้างใจ ดา้นการใหค้วามมั�นใจแก่

ผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บริการ ดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที�รับบริการเพื�อน�าผลการวิจยัใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พฒันาคุณภาพในการให้บริการของวทิยาลยัต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

2.1 เพื�อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

2.2 เพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการที�มีต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการ

ของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษ จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ผูใ้ช้บริการฝ่ายทะเบียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีระดบัความคิดเห็นที�มีต่อการ

จดัการคุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษแตกต่างกนั 

3.2 ผูใ้ช้บริการฝ่ายทะเบียนของวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษ ที�มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะ

มีความคิดเห็นที�มีต่อการจัดการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ท�าให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที�มีต่อการให้บริการงานทะเบียนแก่นักศึกษา ของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ    

4.2 ผลที�ไดจ้ะสามารถน�าไปเป็นขอ้มูลในเบื�องตน้ให้กบัวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนให้ดีขึ�นเพื�อสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัศึกษาไดต้รงตามเป้าหมายมากขึ�น 

 

5 ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ขอบเขตดา้นเนื�อหา 

 ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ไดใ้ห้ค�านิยามของคุณภาพการให้บริการวา่เป็นสิ�งที�ชี�

วดัถึงระดบัของการบริการที�ส่งมอบโดยผูใ้ห้บริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการวา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบบริการที�มีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนอง

ต่อผูรั้บบริการบนพื�นฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

5.2 ขอบเขตทางด้านประชากร 

ประชากรที�ศึกษาในการวิจยัครั� งนี�  คือกลุ่มนกัเรียนนักศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ซึ� งมีจ�านวนนกัศึกษาทั�งสิ�น 504 คน (ขอ้มูล ณ วนัที� 7 เดือน มิถุนายน ปี 2560 และขนาดของตวัอยา่งจ�านวน 

218 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่าง โดยใช้การสุ่มตวัอย่างโดยทฤษฎีความน่าจะเป็น(Probability Sampling)          

สุ่มตวัอยา่งแบบขั�นภูมิ   

5.3 ขอบเขตด้านตวัแปร (Variable) 

ผูวิ้จยัได้ศึกษาถึงตวัแปรที�ใช้ในการวิจยั ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการจดัการคุณภาพการ

ให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้ตวัแปรที�ใช้ในงานวิจยั 2 ตวัแปร 

ตวัแปรที� 1 คุณลกัษณะขอ้มูลทั�วไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุแผนก รายไดต้่อเดือนของครอบครัว 
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ตวัแปรที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ด้านความเชื�อถือไวว้างใจ,ด้านการให้ความ

มั�นใจแก่ผูรั้บบริการ,ด้านความเป็นรูปธรรม,ด้านความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในรับบริการ,ด้านการ

ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

 

�.ระเบียบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยเรื� อง ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการฝ่ายทะเบียน

วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ ส่งต่อให้ทางองค์กรสามารถน�าผลที�ได้ไปปรับใช้ในการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีขั�นตอนและกรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจยัดงันี�  

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามประเภท Check List เกี�ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถามจ �านวน � ขอ้ ประกอบด้วย เพศ อายุ แผนกสาขาวิชา และรายได้เฉลี�ยของครอบครัว 

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการ

ให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ จ�านวน �� ขอ้ ประกอบด้วย 

เป็นข้อค�าถามแบบประเมินค่า � ระดับ โดยพิจารณา � หมายถึงระดับความคิดเห็นที�สุด � 

หมายถึงระดบัความคิดเห็นมาก � หมายถึงระดบัความคิดเห็นปานกลาง � หมายถึงระดบัความคิดเห็นน้อย � 

หมายถึงระดบัความคิดเห็นน้อยที�สุด 

�) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

เพศ อายุ แผนกสาขาวิชา รายได้เฉลี�ยของครอบครัว ดว้ยการแจกแจงความถี� และหาค่าร้อยละ 

�) วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการ

ของฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ของนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ด้วยการหา

ค่าเฉลี�ย และหาค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

�) ทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้สถิติ  t-test เพื�อเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างเพศกบั

ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยี

ศรีสะเกษ และใช้สถิติ f-test เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ท�าการวเิคราะห์รายคู่

ดว้ยค่า LSD โดยก�าหนดใหร้ะดบัค่านยัยะส�าคญัที� �.��  

ก�าหนดเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉลี�ยของระดบัระดบัความมีอิทธิพลดงันี�  

ค่าเฉลี�ย �.�� – 5.00  หมายถึงระดบัความคิดเห็นมากที�สุด 

ค่าเฉลี�ย �.�� – 4.19  หมายถึงระดบัความคิดเห็นมาก 

ค่าเฉลี�ย �.�� – 3.39  หมายถึงระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย �.�� – 2.59 หมายถึงระดบัความคิดเห็นน้อย 

ค่าเฉลี�ย �.�� – 1.79  หมายถึงระดบัความคิดเห็นน้อยที�สุด 
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7. ผลการศึกษา 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย คิดเป็นร้อยละ ��.� โดยส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ�� – 

�� ปี คิดเป็นร้อยละ ��.� ซึ� งอยู่ในสาขาช่างยนต์ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ��.� และมีรายได้เฉลี�ยของ

ครอบครัวอยูที่� ��,��� – ��,��� บาท คิดเป็นร้อยละ ��.� 

5.1.2 ข้อมูลเกี�ยวกบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจัดการคุณภาพการ

ใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ประกอบดว้ยดา้นการให้

ความมั�นใจแก่ผูรั้บบริการ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู ้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ และในระดบัมากที�สุดอยุที่�ดา้นความเชื�อถือไวว้างใจ ยกเวน้ดา้นความเป็นรูปธรรมที�อยูใ่นระดบั

ปานกลาง และเมื�อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดคือ ดา้นการความเชื�อถือไวว้างใจ ( x = 

�.��) รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ( x =3.74) และดา้นที�มีค่าเฉลี�ยต��าที�สุดคือ ดา้นความ

เป็นรูปธรรม ( x =3.22) 

7.1 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน  

สมมติฐานที� 1.1 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษ ที�มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการ

ของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษผลรวมไม่แตกต่างกนั 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที� �.� เมื�อใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษา

วิทยาล ัยเทคโนโลยีศรีสะเกษที�มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาในรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนั 

� ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรม โดยมีนัยส�าคญัทางสถิติที� �.�� 

สมมติฐานที� 1.2 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษ ที�มีช่วงอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ

ของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษแตกต่างกนั � ดา้น 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที� �.� ผลการวิเคราะห์ พบว่าช่วงอายุที�แตกต่างกนั มีระดับความ

คิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษแตกต่างกนั ใน

ด้านความเป็นรูปธรรม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ช่วงอายุที�แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการ

ให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ แตกต่างกนั � ด้าน ด้านความเป็นรูปธรรมความ

แตกต่างกนั จากตารางที� �.�� ผลการการทดสอบรายคู่ดว้ยค่า LSD พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม มีความ
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แตกต่างกนั � คู่ �) ต��ากว่า �� ปี กบั �� – �� ปี �) �� – �� ปี กบั �� – �� ปี โดยนกัศึกษาที�อายุ ต ��ากวา่ �� ปี 

กบั �� – �� ปี มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการดา้นความเป็นรูปธรรมสูงกว่านกัศึกษาที�มี

อายุ �� – �� ปี โดยมีนัยส�าคญัทางสถิติที� �.�� 

สมมติฐานที� 1.3 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ที�มีสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพการ

ใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษแตกต่างกนั 1 ด้าน 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที� �.�� ผลการวิเคราะห์ พบวา่สาขาวิชาที�แตกต่างกนั มีระดบัความ

คิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษแตกต่างกนั ใน

ด้านความเป็นรูปธรรม 

จากตารางที� �.�� ผลการการทดสอบรายคู่ดว้ยค่า LSD พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม มีความ

แตกต่างกนั � คู่ �) สาขาคอมพิวเตอร์ กบั สาขาการบญัชี �) สาขาคอมพิวเตอร์ กบั สาขาช่างยนต ์�) สาขา

คอมพิวเตอร์ กบั สาขาช่างไฟฟ้าก�าลงั โดยนักศึกษาสาขามีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการ

ดา้นความเป็นรูปธรรมต��ากวา่นกัศึกษาสาขาอื�น โดยมีนัยส�าคญัทางสถิติที� �.�� 

สมมติฐานที� 1.4 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ ที�มีรายได้ของครอบครัวต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพ

การใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษไม่แตกต่างกนั 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที� �.�� ผลการวิเคราะห์ พบวา่รายไดข้องครอบครัวที�แตกต่างกนั มี

ระดับความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ทั�งหมดไม่แตกต่างกนั โดยมีนัยส�าคญัทางสถิติที� �.�� 

 

�. อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื�องความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษผูว้จิยัพบประเด็นอภิปรายดงันี�   

8.1 สมมติฐานที� 1.2 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษ ที�มีช่วงอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ

ของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษแตกต่างกนั ผลวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ช่วงอายุที�แตกต่างกนั มี

ระดับความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แตกต่างกนั ในดา้นความเป็นรูปธรรม จึงน�ามาเปรียบเทียบผลการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า ดา้น

ความเป็นรูปธรรม มีความแตกต่างกนั � คู่ �) ต��ากวา่ �� ปี กบั �� – �� ปี �) �� – �� ปี กบั �� – �� ปี โดย

นกัศึกษาที�อาย ุต ��ากวา่ �� ปี กบั �� – �� ปี มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการดา้นความเป็น
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รูปธรรมสูงกวา่นกัศึกษาที�มีอายุ �� – �� ปี โดยมีนยัส�าคญัทางสถิติที� �.�� ซึ� งเกิดจากช่วงอายุที�แตกต่างกนั

โดยช่วงอายุ ต ��ากว่า �� ปี และ �� – �� ปี อาจจะมีความคิดหรือมุมมองขอ้แตกต่างที�ทนัสมยัมากกว่าหรือ

ในช่วงอายุนี� มีเทคโนโลยีที�อ �านวยความสะดวกเขา้มาในชีวิตประจ�าวนัมากขึ�นและอาจจะไม่คุน้เคยกับ

ระบบสมยัเก่า จึงท�าให้มีความคิดเห็นที�สูงกว่า ช่วงอายุ �� – �� ปี โดยที�ช่วงอายุนี� ได้ศึกษากฎระเบียบใน

การใช้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษอย่างคุน้เคยและเข้าใจในรูปแบบการเขา้รับ

บริการมากกว่าช่วงอายุต��ากว่า �� ปี และ �� – �� ปี จึงท�าให้มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการ

ใหบ้ริการที�แตกต่างกนั ในดา้นความเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดและทฤษฎีของ Parasuraman , Zeithaml & Berry (1985) สิ� งที�สามารถสัมผสัได้ คือ สิ� งที�ใช้ใน

ลกัษณะเพื�อการอ�านวยความสะดวก ซึ� งสามารถจบัตอ้งสัมผสัได ้เช่น บุคลากรที�ใหบ้ริการ ต�าแหน่งสถานที� 

และ เครื�องมือใช้ในการให้บริการ ซึ� งท�าให้อธิบายไดว้า่ ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการจดัการคุณภาพ

การให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษส่งผลต่อความเป็นรูปธรรม สถานที�ไม่เพียงพอ 

หรือเทคโนโลยทีี�ล่าสมยัท�าใหส่้งผลต่อการใหบ้ริการ 

�.� สมมติฐานที� 1.3 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่าย

ทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ที�มีสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพการ

ให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษแตกต่างกนั 1 ดา้น พบว่า สาขาวิชาที�แตกต่างกนั มี

ระดับความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แตกต่างกนั ในดา้นความเป็นรูปธรรม ผลการการทดสอบรายคู่ดว้ยค่า LSD พบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรม มี

ความแตกต่างกนั � คู่ �) สาขาคอมพิวเตอร์ กบั สาขาการบญัชี �) สาขาคอมพิวเตอร์ กบั สาขาช่างยนต์ �) 

สาขาคอมพิวเตอร์ กบั สาขาช่างไฟฟ้าก�าลงั โดยนักศึกษาสาขามีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพการ

ให้บริการดา้นความเป็นรูปธรรมต��ากวา่นกัศึกษาสาขาอื�น โดยมีนยัส�าคญัทางสถิติที� �.�� ซึ� งเกิดจากสาขา

คอมพิวเตอร์ไดเ้รียนรู้ศึกษากบัเทคโนโลยีใหม่ที�ทนัสมยัจึงมีค่านิยมที�มีความตอ้งการทางเทคโนโลยีการ

ให้บริการที�ทนัสมยัมากกว่าสาขาอื�นๆเพราะสาขาคอมพิวเตอร์ไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัโปรแกรมต่างๆที�ใช้ใน

ส�านกังานและสามารถรู้ถึงการใช้โปรแกรมที�ใช้ในการท�างานให้บริการหรือการเก็บรักษาขอ้มูล จึงมีค่า

ความคิดเห็นที�แตกต่างทางดา้นความเป็นรูปธรรมที�ต��ากวา่สาขาอื�นๆที�มีความคิดเห็นที�คลายคลึงกนั ในดา้น

ความเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีของ 

Gronroos (1984,17) ไดก้ล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าแบ่งได ้2 ลักษณะคือ คุณภาพเชิง

เทคนิค (Technical Quality) และคุณภาพเชิงหน้าที� (Functional Quality) ส่วนในดา้นของ คุณภาพเชิงเทคนิค 

อนัเกี�ยวกบัผลลพัธ์ หรือสิ�งที�ลูกคา้หรือผูท้ี�รับบริการไดรั้บจากบริการ โดยสามารถที�จะวดัไดเ้หมือนกบัการ

ประเมินวดัคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที� (Functional Quality) จะเป็นเรื� อง
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กระบวนการของการประเมินนั�นเอง Gronroos ได้ให้ความหมายนิยามถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ

เกี�ยวกบัการบริการที�สามารถปฏิบติัขึ�นไดใ้นหลกั 6 ประการ 

 

� ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัครั� งนี�สามารถช่วยเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ

ของฝ่ายทะเบียนวทิยาลยัเทคโนโลยศีรีสะเกษ ไดด้งันี�   

ด้านความเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ในหัวข้อที�มี

ค่าเฉลี�ยต��า คือ เครื�องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ , สถานที�ให้บริการมีความ

ทนัสมยัและจดัล�าดบัขั�นตอนการติดต่อเขา้รับบริการอยา่งเป็นระบบ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในช่วงอายุ 

และ ความคิดเห็นแตกต่างกนัในสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ที�มีความคิดเห็นที�แตกต่างกบัสาขา

อื�นๆอาจเกิดจากเครื�องมือในการให้บริการของวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีความล้าสมยั อาจปรับเปลี�ยน

การใหบ้ริการโดยใชโ้ปรแกรมหรือเทคโนโลยีที�ทนัสมยัเขา้มาให้บริการแก่นกัศึกษาภายในวทิยาลยั และได้

มีการอบรมพนกังานในการใชเ้ครื�องมืออุปกรณ์ใหม่ๆให้มีความรู้และทกัษะในด้านของการใช้เครื� องมือใน

การใหบ้ริการ และสร้างระบบขั�นตอนการเขา้รับบริการใหส้ะดวกง่ายไดม้ากยิ�งขึ�น เพื�อใหน้กัศึกษาเขา้ใจใน

การเขา้รับบริการได้สะดวกสบายและง่ายต่อการติดต่อเขา้ใช้บริการ ส่วนของสถานที�อาจเกิดจากการที�

สถานที�มีขนาดเล็กเกินไปจึงท�าให้มีการจดัล�าดบัการติดต่อรับบริการไม่เพียงพอ ควรปรับเปลี�ยนสถานที�ใน

การให้บริการหรือขยายสถานที�ให้บริการให้มีขนาดกวา้งขึ�นเพื�อปรับล�าดบัการให้บริการอย่างเป็นระบบ

มากขึ�นและท�าใหพ้อเพียงแก่การบริการ 

5.3.1 การเสนอแนะหวัขอ้วจิยัที�เกี�ยวขอ้งหรือสืบเนื�องในการท�าวจิยัครั� งต่อไป 

เนื�องจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีสะเกษเท่านั�น ดงันั�น

การศึกษาวิจยัในเรื�องนี�  ควรศึกษาในสถานศึกษาอื�นๆ เพื�อศึกษาระดบัความความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อ

การจดัการคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียนส�าหรับสถานศึกษาอื�นๆและอาจท�าการค้นควา้มนัด้านอื�น 

เช่น คุณภาพที�ลูกคา้หรือผูรั้บบริการคาดหวงั คุณภาพที�เกิดจากประสบการณ์การใชบ้ริการของผูรั้บบริการ 

หรือ การด�ารงรักษาภาพลกัษณ์ขององค์กร ที�ช่วยในการอธิบายผลของการวจิยัไดช้ดัเจนมากขึ�น 
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