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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ
กับ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก าร งานทะเบีย น วิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาปากพนั ง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 212 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง สถิติท่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทาการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Correlation)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เป็ นนักศึกษา
ช่วงเวลาทีส่ ะดวกการใช้บริการเวลา 10.31 - 12.30 น. ประเภทของการบริการใบรายงานผลการ
เรียน คุณภาพการบริการอยู่ในระดับ ดี (M = 4.46, SD = 0.48) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการอยู่
ในระดับพอใจมากทีส่ ุด ( M = 4.51, SD = 0.56) และผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั พบว่า คุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญ r = .80, p < .01 แสดงว่าคุณภาพการบริการสูง ส่งผลให้ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการสูงด้วยเช่นกัน
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ป จั จุ บ ัน เป็ น ยุ ค ของข่ า วสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง ท าให้ ทุ ก องค์ ก รมีก าร
ปรับเปลีย่ นการบริหารงานเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจั จุบนั โดยองค์กรต่างๆ
มุง่ เน้นด้านคุณภาพในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นสาคัญ คุณภาพการบริการถือว่าเป็ น
ตัวชีว้ ดั ของการอยูร่ อดของธุรกิจในความก้าวหน้าและความสาเร็จขององค์กร ดังนัน้ องค์กรจึงต้อง
มีการกาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานผู้ให้บริการต้องมีความรู้
ความสามารถในการสร้างความประทับใจ ความน่ าเชื่อถือ และสร้างความรูส้ กึ ในทางบวก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการสูงสุด ซึง่ ผลจาก
ความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนัน้ ส่งให้ธุรกิจอยู่รอดสามารถสร้างความแตกต่างให้เป็ น
ภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั องค์กรได้
การให้บริการทางการศึกษาเป็ นบริการอย่างหนึ่งทีท่ ุกสถาบันการศึกษาต้องใช้กลยุทธ์ใน
การบริหารงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการเช่น นักศึกษา ครู ผูป้ กครองและบุคคล
อื่นที่มาติดต่อ การบริการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ซึ่งงานทะเบียน คือแผนกหนึ่งที่
เป็นสนับสนุ นฝา่ ยวิชาการ ในด้านการศึกษาทาหน้าทีใ่ ห้บริการแก่นักศึกษาตัง้ แต่การรับนักศึกษา
เข้าเรียนโดยมีกระบวนการเก็บประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา สถานภาพการศึกษา ตลอดจน
สาเร็จการศึกษา ให้ขอ้ มูลด้านการเรียนการสอนกับนักศึกษาและบุคลากร ผูป้ กครองและบุคคลอื่น
ทีม่ าขอใช้บริการ ซึง่ ผูใ้ ช้บริการทุกคนย่อมมีความคาดหวังในการใช้บริการ การบริการจึงมีความ
จาเป็ นต้องมีการวางแผน แก้ไข และปรับปรุงอยู่เสมอ (พิมล เมฆสวัสดิ ์ 2550, หน้ า 11) มีการ
พัฒนาระบบการดาเนินงานให้มคี ุณภาพ ในด้านความพร้อม การเอาใจใส่ ให้ความสะดวก ให้การ
ต้อ นรับ ผู้ท่มี าใช้บริก ารด้ว ยไมตรีจติ ที่ดี มีค วามถู กต้อ งและรวดเร็ว ในการดาเนินงาน ซึ่งการ
บริการเหล่านี้หากตอบสนองกับผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ยังช่วยสร้างความประทับใจ
ด้านบวกแล้วยังอยากบอกต่อไปในทางที่ดถี ือ ได้ว่าเป็ นคุณภาพการบริการ ที่มปี ระสิทธิภาพใน
การดาเนินงานทางการศึกษา
ผู้วจิ ยั จึงมีสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการนัน้ ให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ สามารถตอบสนองความต้อง
ต้องการของผูใ้ ช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
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ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตเนื้ อหา ผูว้ จิ ยั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ กรณีศกึ ษา งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษา ครู/บุคลากร ศิษย์เก่า
ผูป้ กครอง/บุคคลอื่น ทีใ่ ช้บริการงานทะเบียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จานวนทัง้ สิน้ 450
คน โดยการสุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตร Yamane จานวน 212 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง
ขอบเขตด้านระยะเวลา วิจยั ครัง้ นี้มรี ะยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่เดือน สิงหาคม 2564
ถึง เดือน มกราคม 2565

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด และทฤษฎี เกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการเป็นการประเมินของผูร้ บั บริการ โดยทีม่ กี ารเปรียบระหว่างการบริการ
ที่คาดหวัง (Expectation Service) กับการบริการที่รบั รู้จริง (Perception Service) จากผู้ท่ี
ให้บริการพิมล เมฆสวัสดิ ์ (2550, หน้า 11) การบริการคุณภาพอย่างมีคุณภาพสถานทีบ่ ริการต้อง
มีความสะดวก และเวลาในการให้บริการอย่างหมาะสม ในทางจิตวิทยา มีลกั ษณะการบริการโดย
ใช้แรงงานของมนุ ษย์เพื่อตอบสนองของความต้องการให้ตรงความคาดหวัง ทาให้เกิดความพึง
พอใจสร้างความประทับใจให้กบั ผู้ใช้บริการในด้านบวกสามารถเกิดการบอกต่อกันไปในทางที่ดี
แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการอยากกลับไปใช้บริการซ้าอีก ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านบวกของ
บริการที่ดีอีก ด้ว ย สิง่ สาคัญที่สุดคือ สร้างความแตกต่ างในการบริการกับ คู่แข่งขันได้ ดังนัน้ ผู้
ให้บริการต้องมีความรู้ และทักษะทีถ่ ูกต้องแม่ นยาในการให้บริการโดยให้ความเท่าเทียมกันไม่ว่า
ผูเ้ ข้ารับบริการนัน้ เป็ นใครก็ตาม Zeithaml, Parasuraman, & Berry (2013) (อ้างถึงใน วรัสสิญา
ศุภธนโชติพงศ์ 2562, หน้า 25) คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็ นสิง่ ทีล่ ูกค้าคาดหวังที่
จะได้รบั จากการบริการลูกค้าจะวัดจากเครื่องมือคุณภาพการบริการซึง่ เป็ นการวัดคุณภาพ 5 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะงานบริการเป็น
ลักษณะทางกายภาพ สามารถจับต้องสัมผัสได้สะดวก มีความสวยงาม และทันสมัยใน สถานที่
อาคาร วัสดุสานักงาน เครื่องใช้อุปกรณ์การบริการด้านเอกสารต่างๆ ป้ายประกาศอักษรชัดเจน
แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริการ

2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง การทีผ่ ใู้ ห้บริการได้บริการกับ
ลูกค้าตรงตามสัญญาทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ผู้รบั บริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ครบถ้ว น ตัง้ แต่ขนั ้ ตอน
แรกถึงขัน้ ตอนสุดท้ายของการให้บริการ ทาให้ผใู้ ช้บริการสามารถไว้วางใจในความถูกต้องเป็ นสิง่
ทีท่ าให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
3. ด้านการตอบสนองแก่ผรู้ บั บริการ (Responsiveness) หมายถึง การแสดงออกในการ
บริการอย่างเต็มใจที่อานวยให้สะดวก พนักงานพร้อมในการบริการด้วยการตื่นตัวกระตือรือร้น
ต้อนรับด้วยความรวดเร็วให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการตลอดจนมีการให้บริการได้อย่าง
ทัวถึ
่ งกับลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
4. ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ (Assurance) หมายถึง การทีพ่ นักงานให้บริการ
ได้สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้านัน้ ต้องมีความรูใ้ นส่วนทีเ่ กี่ยวของกับการบริการซึง่ สามารถสร้าง
ความเชื่อ ถือ ในข้อ มูล ที่บ ริก ารนัน้ ได้ โดยผู้ใ ห้บ ริก ารนัน้ ต้อ งแสดงให้ลูก ค้า ได้รู้ส ึก ในความ
ปลอดภัยและสามารถตอบสนองในความต้องการของผูร้ บั บริการด้วยความสุภาพและมีมารยาทใน
การบริการที่ดเี ป็ นการแสดงออกในประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารนัน้ ทาให้ผู้ใช้บริการเกิด ความ
มันใจว่
่ าได้รบั บริการทีด่ ี
5. ด้านการรูจ้ กั เอาใจใส่เข้าใจผูร้ บั บริการ (Empathy) หมายถึง ความเข้าใจทีจ่ ะคอยดูแล
เอาใจใส่โดยคานึงถึงจิตใจต้องดูแลผูร้ บั บริการเสมือนญาติ ศึกษาผูร้ บั บริการด้านความต้องการใน
แต่ละรายว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันในเรื่องใด โดยใช้เป็ นแนวทางสร้างความพึง
พอใจให้ลกู ค้าในแต่ละราย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพการบริการเป็นสิง่ ชีว้ ดั ถึงระดับของการบริการ
ทีม่ าจากผูใ้ ห้บริการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถดี เครื่องมือเครื่องใช้ทท่ี นั สมัยและมีคุณภาพซึง่
ในการส่งมอบบริการทีม่ คี ุณภาพเป็ นหนทางหนึ่งทีย่ ่อมทาให้ธุรกิจนัน้ สามารถประสบความสาเร็จ
ท่ามกลางการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นการประกอบธุรกิจ ในการให้บริการโดยมีรปู แบบ
ทีค่ ล้ายคลึงกันและตัง้ อยู่บริเวณเดียวกัน ดังนัน้ การเน้นคุณภาพในการบริการจะช่วยสร้างความ
แตกต่างให้องค์กรนัน้ และยังเป็ นการตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการจนนาไปสู่ความพึง
พอใจสูงสุดกว่าทีผ่ รู้ บั บริการได้คาดหวังไว้
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ความพึงพอใจแสดงถึงความรูส้ กึ หรือทัศคติของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดได้แสดงออกมา
เป็ นพฤติกรรมของบุค คลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็ นความรู้ส ึกของจิต ใจที่เกิดจากประสบการณ์ ท่ี
ได้รบั จากการบริการและได้แสดงออกเป็นพฤติกรรมเมื่อได้รบั การตอบสนองความต้องการหรือทา

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้กจ็ ะเกิดความรูส้ กึ ทางบวก ซึ่งเป็ นความรูส้ กึ ทีพ่ อใจ ถูกใจ ความรูส้ กึ ดีท่ี
ประทับใจต่อสิง่ เร้าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ นสินค้าหรือบริการ ราคา การจัดจาหน่ ายและการส่งเสริม
การตลาด รุ่งทิพย์ นิลพัท (2561, หน้า 40) ความพึงพอใจทาให้ผรู้ บั บริการมีความรูส้ กึ พอใจและ
ประทับใจตรงตามความคาดหวังจากการได้รบั บริการซึง่ การให้บริการทีด่ ตี ้องมีความสัมพันธ์ของ
แต่ ล ะฝ่ า ยไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท่ี ท ั น สมัย ด้ า นพนั ก งานที่ ม ี ท ั ก ษะความรู้
ความสามารถ การให้บริการได้ตรงเวลาสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าสิง่ เหล่านี้ถอื ได้ว่าเป็ นสิง่
สาคัญเป็นองค์ประกอบในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการ สมิต สัชฌุกร (2546, หน้า 1819) ชีแ้ นวทางการสร้างความพึงพอใจของผู้รบั บริการและผูใ้ ห้บริการต่างมีความความสาคัญ ต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานบริการ ดังนั ้น ผู้ให้บริการจาเป็ นสร้างความพึงพอใจต่ อผู้ใช้การ
บริการดังต่อไปนี้
1. ทาการตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการอย่าง
สม่าเสมอ เป็นการสารวจค่านิยมในความต้องการความคาดหวังของผูใ้ ช้บริกการ โดยใช้เครื่องมือ
ในการส ารวจความต้อ งการมีทงั ้ ข้อ มูล ภายในและภายนอก เพื่อ ได้ทราบข้อ บกพร่อ ง และข้อ
ได้เ ปรียบขององค์ก าร เหล่ านี้นามาใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาของคุณภาพการบริการต่ อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการ การกาหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์การ
ให้ชดั เจน ผูบ้ ริหารมีความจาเป็นต้องนาข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้บริการมีความต้องการและได้ความคาดหวัง
ตลอดถึงข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบและ ต้นทุนของการดาเนินการขององค์การ ดูแนวโน้ มของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปนามาเป็ นนโยบายเพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายได้
2. การกาหนดกลยุทธ์การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การบริหารต้องมีการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใชในการทางด้านการตลาดและใช้ด้านการควบคุ มคุณภาพเก็บข้อมูลช่วยอานวยความ
สะดวกรวดเร็ว ในการบริก ารน ามาใช้ ซึ่ง ผู้บริห ารต้อ งใช้ก ลยุท ธ์ท่ีม ีอ ยู่ใ ห้ส อดคล้อ งในการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามทิศทางและเป้าหมายขององค์การการบริการ เช่น การจัดเก็บฐานข้อมูล
ลูกค้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกจัดเก็บ การใช้ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตมิ าใช้ตดิ ต่อสื่อสารกัน
ในแผนกภายในขององค์การ

คาถามการวิ จยั และสมมติ ฐานในการวิ จยั
คาถามการวิจยั
คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ หรือไม่ อย่างไร
สมมติฐานของการวิจยั

คุณภาพการบริการด้านจับต้องได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
คุณภาพการบริการด้านความน่ าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ
คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ
คุณภาพการบริการด้านความมันใจมี
่ ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
คุ ณ ภาพการบริก ารด้านความเข้าอกเข้าใจมีค วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรต้น
คุณภาพการบริการ
ตัวแปรตาม
ด้านจับต้องได้
ตัวแปรตาม
ด้านความน่ าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนอง

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ

ด้านความมันใจ
่
ด้านความเข้าอกเข้าใจ

ระเบียบวิ ธีวิจยั
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ใช้บริการ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนทัง้ สิ้น 450 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดยคานวณ
จากสูตร Yamane ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5% จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 212 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่ ง
ประกอบด้วยการใช้คาถามปลายปิ ด (Close-end question) และคาถามปลายเปิ ด (Open-end
question) ประกอบด้วยกัน 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
ผู้ใ ช้บ ริก าร ช่ ว งเวลาที่ส ะดวกในการใช้บ ริก าร และประเภทของการบริการที่ใ ช้ค รัง้ สุ ด ท้า ย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพการบริการได้แก่ ด้านจับต้องได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนอง ด้านความมันใจ
่ ด้านความเข้าอกเข้าใจ (Yongdong Shi, Catherine
Prentice, Wei He. 2014) จานวน 22 ข้อ คาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ของ Likert 5 ระดับดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่
4
หมายถึง
เห็นด้วย
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (Seyed Reza Seyed Javadein,
Amir Khanlari Khanlari, Mehrdad Estiri. 2008) จานวน 4 ข้อ คาถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ค่า (Rating scale) ของ Likert 5 ระดับดังนี้
5
หมายถึง
พอใจมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
พอใจมาก
3
หมายถึง
พอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พอใจน้อย
1
หมายถึง
พอใจน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผูใ้ ช้บริการ งานทะเบียน วิทยาลัยชีวศึกษาปากพนัง
(Pretest) จานวน 5 คน โดยการตอบแบบสอบถามไม่มปี ระเด็นทีส่ งสัยและไม่มขี อ้ สักถาม จากนัน้
ได้ทาการแจกแบบสอบถามและเลือ กกลุ่ ม เป้าหมาย (Pilot) จานวน 20 คน โดยวิธ ีแจกแบบ
ออนไลน์จากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ งานทะเบียน วิ ทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

และได้คานวณหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา โดยใช้แบบทดสอบจานวน 20 ชุด ตามวิธขี อง Cronbach
s Alpha Coefficient อยูร่ ะหว่าง 0.72-0.84
การวิเ คราะห์ข้อ มูล แบ่ ง เป็ น 1) สถิติเ ชิง พรรณนา ส าหรับ ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ส่วนคุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2) และใช้การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.70 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 เป็ นนักศึกษา จานวน 120 คน
คิดเป็น ร้อยละ 56.6 ช่วงเวลาทีส่ ะดวกใช้บริการเวลา 10.30-12.30 น. จานวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.6 ประเภทของการบริการใบรายงานผลการเรียน จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ
29.7
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพการบริการงานทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้าน
คุณภาพการบริการ
(S.D.)
(𝑥̅ )
1.ด้านจับต้องได้
4.47
0.53
2.ด้านความน่าเชื่อถือ
4.46
0.53
3.ด้านการตอบสนอง
4.45
0.59
4.ด้านความมันใจ
่
4.54
0.51
5.ด้านความเข้าอกเข้าใจ
4.41
0.60
รวมเฉลีย่
4.46
0.48
จากตาราง 1 พบว่า คุณ ภาพการบริการ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีว ศึกษาปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.46 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านความมันใจมี
่ ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ 4.54 รองลงมาคือ ด้านจับต้องได้มคี ่าเฉลีย่
4.47 ด้านความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลีย่ 4.46 ด้านการตอบสนองมีค่าเฉลีย่ 4.45 ส่วนด้านความเข้าอก
เข้าใจมีค่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ค่าเฉลีย่ 4.41

ตาราง 2 ค่ าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์เ พียร์ส นั ของคุ ณ ภาพการบริก ารกับความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
Correlation
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
คุณภาพการบริการ
Pearson
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
Correlation
ด้านจับต้องได้
0.485
0.000** มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ด้านความน่ าเชื่อถือ
0.732
0.000**
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ด้านการตอบสนอง
0.765
0.000**
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ด้านความมันใจ
่
0.738
0.000**
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ด้านความเข้าอกเข้าใจ
0.728
0.000**
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
รวม
0.801
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

0.000**

มีความสัมพันธ์ในระดับสูง

จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผู้ใ ช้ บ ริก าร งานทะเบีย น จัง หวัด นครศรีธ รรมราช พบว่ า คุ ณ ภาพการบริก ารมี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก าร อย่า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 ค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.801 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงและ
ในทิศทางเดียวกันเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่าด้านการตอบสนองมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) สูงสุด เท่ากับ 0.765 และด้านจับต้อ งได้มคี ่ าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) ต่ าสุ ด
เท่ากับ 0.485

สรุปและอภิ ปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เป็ นนักศึกษา มีช่วงเวลาที่สะดวกใน
การใช้บริการเวลา 10.31-12.30 น. มีประเภทของการบริการใบรายงานผลการเรียน คุณภาพการ
บริการ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความมันใจมี
่ ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านจับ
ต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ส่วนด้านความเข้าอกเข้าใจมีค่าเฉลีย่ ต่าสุด

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการได้แก่ ด้านจับต้องได้
ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมันใจ
่ ด้านความเข้าอกเข้าใจ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ทุกด้าน โดยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองเป็ นด้านที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ุด ซึง่ อาจเป็ นเพราะผูใ้ ห้บริการบริการด้วย
ความรูส้ กึ ทีเ่ ต็มใจในการอานวยความสะดวกแสดงความกระตือรือร้นในการให้บริการตลอดถึงการ
มีความพร้อมบริการไปตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมตามลาดับอย่างรวดเร็วได้ทนั ท่วงทีอย่างทัวถึ
่ งและ
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการทาให้ผรู้ บั บริการรับรูถ้ งึ ความพร้อ มและความเอาใจใส่ในการ
บริการหรือเมื่อผู้ใช้บริการเกิดปญั หาก็สามารถให้คาแนะนาคอยแก้ปญั หาตอบข้อสงสัยได้ทนั ที
สอดคล้องกับงานวิจยั อรวรรณ ใจโต (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้งิ ของธนาคารออมสิน ในจังหวัดลาปาง พบว่ าด้านการตอบสนองมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจได้จากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินโดยการผ่านแอฟพลิชนั มี
การให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและถูกต้องแม่นยาซึ่งทาให้ลูกค้ารับรูถ้ ึงคุณภาพ
จากการใช้บริการซึง่ ส่งผลไปยังความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก วีรพงษ์
เฉลิมจิรรัตน์ (2543)ได้กล่าวว่าการตอบสนองตรงกับความต้องการทีไ่ ด้รบั ของผูใ้ ช้บริการอย่างมี
คุณภาพทาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
คุณภาพการบริการด้านมันใจมี
่ ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทัง้ นี้เมื่อ
ผูใ้ ห้บริการ มีความรูม้ ที กั ษะทีด่ ใี นงานที่บริการตลอดถึงการบริการด้วยความสุภาพมีมารยาทใน
การสื่อสารที่มปี ระสทธิภาพที่ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจรูส้ กึ มันใจในการใช้
่
บริการนัน้ รับรู้
และสร้างเชื่อมันรู
่ ส้ กึ มีความคุม้ ค่าว่าได้รบั การบริการทีด่ ที ่สี ุดทุกครัง้ ที่เข้าใช้ บริการสอดคล้องกับ
พรประภา ไชยอนุ กูล (2557) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มผี ลต่ อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรผี ลการวิจยั พบว่าด้าน
ความเชื่อมันต่
่ อผู้รบั บริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลใน
ระดับมากที่สุ ดคือ พนัก งานมีค วามน่ าเชื่อ ถือ การบริการด้ว ยกิรยิ าที่สุภาพและมีค วามรู้ทกั ษะ
เชีย่ วชาญในการบริการสามารถให้ขอ้ มูลกับผูใ้ ช้บริการได้เสมอ สมิต สัชฌุกร (2546) ได้กล่าวไว้
ว่าสิง่ ที่สร้างความมันใจให้
่
กบั ผู้รบั บริการคือความสามารถของผู้ให้บริการที่มที กั ษะความรูค้ วาม
ชานาญได้แสดงออกมาให้ผใู้ ช้บริการยอมรับและไว้วางใจได้
คุณภาพการบริการด้านความน่ าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั การบริการตามข้อตกลงหรือสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ตลอดถึงความถูกต้องและ
ความเหมาะสมจากการบริการทุ กครัง้ ที่เข้าใช้บริการจนทาให้ผู้ใช้บริการรู้สกึ พอใจและไว้วางใจ
สอดคล้องกับศักดิ ์ดา ศิรภิ ทั รโสภณ และปารย์ทพิ ย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554)ได้ทาการศึกษาเรื่อง

ความสัม พันธ์ระหว่า งคุ ณ ภาพการบริก ารที่ได้รบั กับความพึง พอใจและความภักดีข องคนไข้
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพด้านความ
น่ า เชื่อ ถือ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความพึง พอใจและความภัก ดีข องคนไข้ โดยเจ้ า หน้ า ที่ข อง
โรงพยาบาลให้บริการโดยไม่มขี อ้ บกพร่องเป็ นสถานบริการเอกชนทีส่ ร้างความน่ าเชื่อถือมีความ
พร้อมในการบริการทุกๆ ด้าน นิติพล ภูตะโชติ (2551) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างความน่ าเชื่อถือ
จะต้องมีมาตรฐานในการบริการทีด่ ี ยิง่ ธรุกจิ ทีใ่ ห้บริการหากเคยได้รบั รางวัลหรือมีการบอกต่อจาก
ผูท้ เ่ี ข้าใช้บริการยิง่ ทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความมันใจและน่
่
าเชื่อถือมากขึน้
คุณภาพการบริการด้านความเข้าอกเข้าใจมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของใช้บริการ
กล่ าวคือ ในการบริก ารผู้ใ ห้บริก ารสามารถเข้าถึงความรู้ส ึกและบริการได้ต รงกับเฉพาะความ
ต้องการของแต่ละบุคคลที่เข้ามาใช้บริการได้ ให้ความสาคัญกับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการและให้
ความสะดวกบริการเป็นรายๆ ให้ความเคารพให้เกียรติในสิทธิของแต่ละบุคคลแสดงความเห็นอก
เห็นใจเอาใจใส่ผู้ใช้บริการสอดคล้องกับพนิดา เพชรรัตน์ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษี สานักงานสรรพกรพื้นทีน่ ครราชสีมา 2 ผล
การศึกษาพบว่าด้านความเห็นอกเห็นใจมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ เสียภาษี
อากรโดยเจ้าหน้าทีถ่ อื ว่าผูท้ เ่ี สียภาษีเป็ นบุคคลสาคัญจึงคอยเอาใจใส่ดูแลและแนะนาการปฏิบตั ทิ ่ี
ถูกต้องในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่าการแสดงถึงความ
สนใจมีความเป็ นกันเองในการบริการให้ความสาคัญมองถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลักและ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการทีด่ ี
คุณภาพการบริการด้านจับต้องได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การ
ให้บริการของงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังมีสถานที่จดั ได้เหมาะสมสวยงาม มี
อุปกรณ์ วัสดุสานักงานในการบริการอย่างเพียงพอ พร้อมสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ ดั อย่าง
เป็ นระเบียบ สะอาดซึง่ มีความสะดวกทาให้หยิบง่ายใช้คล่อง มีป้ายเขียนข้อความทีช่ ดั เจนสามารถ
ทาให้เข้าถึงแหล่งบริการได้ง่าย รวมทัง้ การแต่งกายของผู้ให้บริการดูดสี ุภาพเรียบร้อย .ซึ่งเป็ น
ส่วนสาคัญในสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริการสอดคล้องกับพรประภา ไชย
อนุ กูล (2557) ได้ศกึ ษาคุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มผี ลต่อความพึงพอใจของ
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง จัง หวัด ราชบุ ร ี ผลการศึก ษา พบว่ า ด้า นรูป ธรรมมี
ความสัมพันธ์ก ับความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยซึ่งพนักงานแต่ งกายมีบุค ลิกภาพดี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วจัดได้สวยงามเหมาะกับการมาพักผ่อน มีพนักงานให้บริการอย่างเพียงพอในการ
ให้บริการ รวิวรรณ โปรยรุง่ โรจน์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพการบริการต้องอาศัยลักษณะด้าน
กายภาพ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการให้บริการ โดยมีการจัดตกแต่ งสถานที่ใ ห้สวยงามมี

สภาพแวดล้อมทีด่ วี สั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องอยูใ่ นสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดจนถึงการให้บริการของ
พนักงานต้องต้อนรับด้วยการพูดจาที่สุภาพยิม้ แจ่ มในซึ่งจะทาให้เป็ นการเสริมระดับคุณภาพการ
บริการให้ดขี น้ึ
ดังนัน้ ผลของการวิจยั สรุปได้ว่าคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการให้ความสาคัญด้านคุณภาพการบริการทุกด้านไม่ว่าเป็ นด้านการตอบสนอง
มีค วามสัม พันธ์ก ับความพึงพอใจมากที่สุ ด ทัง้ นี้ เ พราะพนักงานหรือ ผู้ใ ห้บริการ งานทะเบีย น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง บริการด้วยความรูส้ กึ ทีเ่ ต็มใจในการอานวยความสะดวกแสดงความ
กระตือรือร้นและมีความพร้อมบริการตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการทาให้ผรู้ บั บริการรับรูถ้ งึ
ความพร้อมและความเอาใจใส่อย่างมีคุณภาพทาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดขณะเดียวกันด้าน
ความมันใจผู
่ ้ให้บริการยังมีความรูม้ ที กั ษะทีด่ ใี นงานทีบ่ ริการตลอดถึงการบริการด้วยความสุภาพ
ใช้การสื่อสารทีม่ ปี ระสทธิภาพทีท่ าให้ผใู้ ช้บริการเกิดความเข้าใจรูส้ กึ มันใจในการใช้
่
บริการนัน้ รับรู้
และสร้างเชื่อมันรู
่ ส้ กึ มีความคุ้มค่าว่าได้รบั การบริการที่ดที ่สี ุดทุกครัง้ ที่เข้าใช้บริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือผูใ้ ห้บริการได้บริการตามข้อตกลงหรือสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ตลอดถึงความถูกต้องและ
ความเหมาะสมจนทาให้ผใู้ ช้บริการรูส้ กึ พอใจและไว้วางใจได้ดา้ นความเข้าอกเข้าใจผูใ้ ห้บริการให้
ความสาคัญกับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการและให้ความสะดวกบริการเป็ นรายๆ ให้ความเคารพให้
เกียรติในสิทธิของแต่ละบุคคลแสดงความเห็นอกเห็นใจเอาใจใส่ผใู้ ช้บริการและด้านจับต้องได้โดย
คุณภาพการบริการของงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังจัดสถานทีไ่ ด้เหมาะสม มีวสั ดุ
อุปกรณ์ ในการบริการอย่างเพียงพอ จัดอย่างเป็ นระเบียบ สะอาดพร้อมสิง่ อานวยความสะดวก
รวมทัง้ การแต่งกายของผูใ้ ห้บริการดูดสี ุภาพเรียบร้อย เป็ นส่วนสาคัญในสร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจในการให้บริการ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลในงานวิจยั ในครัง้ นี้ถงึ แม้จะพบว่าคุณภาพการบริการ
มีค วามสัมพันธ์ก ับความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีว ศึกษาปากพนัง
คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
คุณภาพด้านจับต้องได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการน้อยทีส่ ุด ดังนัน้ ควรมีการ
เพิม่ ศัก ยภาพการบริการเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นในด้านจับต้องได้โดยการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ให้ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ว เช่นนักศึกษาสามารถเช็คผล

การเรียนได้สามารถลงทะเบียนเรียนชาระเงินค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ผ่านระบบมือถือเป็ นพัฒนาการ
ให้บริการ เพิม่ สิง่ อานวยความสะดวกได้มากยิง่ ขึน้
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