บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
“โครงการวิจยั สถาบัน เรือง ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี การศึกษา
”
ปี งบประมาณ
---------------------------------------------------------------------------------------*จิรพรรณ ชือศรี
หลักการและเหตุผล
เนืองจากสภาวะในปัจจุบนั
มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทังภาครัฐและเอกชน
ต่าง ๆ เริมมากขึนทัวประเทศ จึงทําให้ แต่ละสถาบันต้ องสร้ างกลยุทธ์เพือดึงดูดให้ ผ้ทู ีมีความสนใจ
เข้ ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนเอง ด้ วยการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ
กิจกรรมอืน ๆ อีกมากมาย
ดังนันมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องหา
วิธีการทีจะให้ กลุม่ เป้าหมาย ตัดสินใจเลือกเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
งานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา เป็ นหน่วยงานหนึงทีสังกัดสํานักงานอธิการบดี
มีหน้ าทีหลักในการรับสมัครบุคคลเพือเข้ าศึกษา ทังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ซึงในทุกๆ ปี การศึกษาทีผ่านมา งานรับเข้ าศึกษาเป็ นหน่วยงานแรก ทีสามารถให้ รายละเอียด
แก่ผ้ ทู ีต้ องการเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน
ดังนันจึงมีความจําเป็ น
อย่างยิงทีจะต้ องสร้ างความประทับใจและความพึงพอใจให้ กบั ผู้ทีมีติดต่อขอสมัครเข้ าศึกษา ทังใน
เรืองของการให้ ข้อมูลเกียวกับสาขาวิชาทีเปิ ดรับสมัคร ให้ คําแนะนําต่าง ๆ กับผู้ทีมีข้อสงสัยในการ
สมัคร และการเรียน รวมถึงให้ ข้อมูลเกียวกับการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาทีต้ องการศึกษาต่อ
เป็ นต้น
งานวิจยั สถาบันฉบับนีจึงจัดทําขึนเพือเป็ นข้ อมูลในการดําเนินงาน ของงานรับเข้ าศึกษา
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ทีได้ จากการประเมินโครงการ จะถูกนําไปใช้ ในการพัฒนา และปรับปรุง
ดําเนินการของงานรับเข้ าศึกษาให้ เป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิงขึน เพือให้ ผ้ทู ีมาติดต่อ
เกิดความประทับใจ และมีความพึงพอใจมากทีสุด
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมีตอ่ งานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
. เพือให้ การบริการในด้ านต่าง ๆ ของงานรับเข้ าศึกษามีความสะดวกและรวดเร็วมากทีสุด
. เพือนําผลจาการวิจยั ไปใช้ ในปรับปรุงแก้ ไขการดําเนินงานต่างๆ ของงานรับเข้ าศึกษา
*จิรพรรณ ชือศรี นักวิชาการศึกษา งานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบริการการศึกษา ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิงขึน
ขอบเขตการดําเนินงาน
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
การวิจยั ในครังนีมุง่ ประเมินผลการความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้ าศึกษา
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี การศึกษา
2. ขอบเขตด้ านประชากร
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนี ได้ แก่ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ข้ าราชการ
และประชาชนทัวไปทีเข้ ามาใช้ บริการของงานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา ในด้ านต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นขอรับข้ อมูลทัวไป ข้ อมูลการสมัครเข้ าศึกษา หรือการใช้ บริการด้ านอืน ๆ เป็ นต้น
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของผู้รับบริการ
และความสนใจในการสมัครเข้ าศึกษา
3.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้ าศึกษา กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรืองของความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขันตอนการรับ
สมัคร ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าทีหรือบุคลากรทีรับสมัคร ความพึงพอใจต่อสิงอํานวยความ
สะดวก และความพึงพอใจต่อผลการให้ บริการ
ระเบียบวิธีวจิ ยั
. การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) โดยใช้ แบบสอบถาม
สําหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติคา่ เฉลีย ร้ อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าความถี
เสนอรายงานการวิจยั โดยใช้ ตารางประกอบการบรรยาย และวิธีบรรยายพรรณนา
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมีตอ่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ครังนี ได้ แก่ แบบสอบถาม ซึงแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
โดยมีรายละเอียดดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสํารวจ
รายการ (Check List)

ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจเกียวกับการให้ บริการ ได้ แก่ ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ/ขันตอนการรับสมัคร ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าทีหรือบุคลากรทีรับสมัคร ความ
พึงพอใจต่อสิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อผลการให้ บริการ แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยนําแบบสอบถามไปหาค่าความ
เชือมันกับนิสติ จํานวน 20 คน ปรากฏว่ามีคา่ ความเชือมันเท่ากับ 0.96
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือได้ รับแบบสอบถามคืนมาตามจํานวนทีต้ องการ ผู้วิจยั นําไปดําเนินการและวิเคราะห์
ค่าทางสถิติ ดังนี
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของผู้มาติดต่อ และความ
สนใจในการสมัครเข้ าศึกษา วิเคราะห์ด้วยค่าความถีและร้ อยละ
2. ความพึงพอใจของผู้รบั บริการในการให้ บริการของงานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจเกียวกับการให้ บริการทีมีตอ่ การให้ บริการ
ของงานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษานัน สามารถสรุปภาพรวมความพึงพอใจได้ ดงั นี

.
.
.
.

ความพึงพอใจเกียวกับการ
ให้ บริการ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/
ขันตอนการรับสมัคร
ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าที
หรือบุคลากรทีรับสมัคร
ความพึงพอใจต่อสิงอํานวย
ความสะดวก
ความพึงพอใจต่อผลการ
ให้ บริการ
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จากตารางจะให้ ได้ วา่ ผู้เข้ ารับบริการงานรับเข้ าศึกษามีความพึงพอใจในมากเมือพิจารณา
จากภาพรวม และเมือพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่าผู้เข้ ารับบริ การส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการให้ บริการของงานรับเข้ าศึกษามากทีสุด เนืองจากจุดเด่นของบุคลากรของงานรับเข้ าศึกษา
คือจะมีความรู้ความสามารถและมีความเชียวชาญเกียวกับการให้ ข้อมูลในเรื องของการรับสมัคร
การตอบข้ อสงสัยทีผู้มาติดต่อขอรับข้ อมูลได้ ครบถ้ วน และสามารถนําไปเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชาทีต้ องการสมัครเข้ าศึกษาได้ เป็ นอย่างดี และเมือพิจารณาในเรืองของความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ/ขันตอนการรับ สมัครนันจะเป็ นด้ านทีผู้เข้ ารับ บริ ก ารมีค วามพึง พอใจน้ อยทีสุด
ดังนันผู้บริหารควรให้ ความสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการและขันตอนการรับสมัครให้ มีความ
สะดวกและรวดเร็วมายิงขึน โดยควรเพิมช่องทางการรับสมัครให้ มีความหลากหลาย ซึงผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่าควรมีก ารรับ สมัค รผ่านระบบอินเตอร์ เ น็ต เพราะว่ามีค วาม
สะดวกต่อผู้สมัครทีอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาสมัครด้ วยตนเองได้
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้ าศึกษา
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง - ปี มีระดับการศึกษาขันปริญญาตรี ผู้รบั บริการส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน/นักศึกษา/
นิสิต โดยมีความสนใจทีจะสมัครเข้ าศึกษาในระดับปริญญาโทมากทีสุดจํานวน
คน คิดเป็ น
ร้ อยละ . ลําดับถัดมาระดับปริญญาตรีเป็ นส่วนใหญ่
ส่วนหนึงจากผลการวิจยั ความพึงพอใจของการให้ บริการ ด้ าน ได้ แก่ ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ/ขันตอนการรับสมัคร ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าทีหรือบุคลากรทีรับสมัคร ความ
พึงพอใจต่อสิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อผลการให้ บริการ เมือพิจารณาในแต่ละ
ด้ าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของงานรับเข้ าศึกษา
มากทีสุด
โดยเฉพาะในเรืองของการให้ บริการด้ วยความครบถ้ วนและการให้ บริการตามลําดับ
ก่อน-หลัง รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าทีหรือบุคลากรทีรับสมัคร เกียวกับให้ บริการ
ด้ วยความสะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจต่อสิงอํานวยความสะดวกเกียวกับการมีช่องทางเลือกใช้
บริการได้ หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต เป็ นต้ น และมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ/ขันตอนการรับสมัครเป็ นลําดับสุดท้ าย ในด้ านนีผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญ
กับการได้ รับบริการทีตรงตามต้ องการมากทีสุด
เพราะฉะนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ อง
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับสมัคร/ขันตอนการรับสมัคร
ให้ มีความสะดวก

รวดเร็ว และควรเพิมช่องทางการรับสมัครให้ มคี วามหลากหลาย เช่น การรับสมัครผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น
ผลจากการวิจยั นีจะเป็ นส่วนหนึงของการประกันคุณภาพการศึกษาของงานรับเข้ าศึกษา
กองบริการการศึกษา เพือนําผลการวิจยั ทีได้ ไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานใน
ด้ านต่างๆ ให้ มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพมากยิงขึน และทีสําคัญเพือตอบสนองให้ ทนั ต่อความ
ต้ องการต่อผู้ทีมาขอรับบริการในทุก ๆ ด้ านต่อไป
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ทําให้ ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค ในการให้ บริการของงานรับเข้ าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร นันมีดงั นี
จุดแข็ง (Strengths)
. บุคลากรทีมีความรู้ความ สามารถ และมี
ความเชียวชาญในการให้ ข้อมูลและตอบข้ อ
ซักถามให้ กบั ผู้ทีมาติดต่อได้ อย่างชัดเจน

จุดอ่ อน (Weaknesses)
. ยังไม่มีการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทําให้ เกิดข้ อร้ องเรียนสําหรับผู้ทีต้ องการสมัคร
เข้ าศึกษา
. ขันตอนและกระบวนการต่าง ๆ มีความชัดเจน . สถานทีตังค่อนข้ างซับซ้ อน ทําให้ ผ้ รู บั
บริการติดต่อขอรับข้ อมูลต่าง ๆ ไม่สะดวก
จึงส่งผลให้ การให้ บริการมีความรวดเร็ว
โอกาส (Opportunities)
1. มหาวิทยาลัยให้ การสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรให้ มีความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบตั ิงานเพือให้ ผลการปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
. มหาวิทยาลัยให้ ทนุ เพือสนับสนุนการทําวิจยั
สถาบัน เพือเป็ นข้ อมูลสําหรับผู้บริหารในการ
พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน

อุปสรรค (Threats)
. ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบตั ิงานอัน
เนืองมาจากกฎระเบียบและข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
. แหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่เอือต่อ
การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ทํา
ให้ ไม่สามารถเข้ าถึงผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ใน
เขตพืนทีเท่าทีควร
. ขาดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ทีเหมาะสม

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพการดําเนินงานของงานรับเข้ าศึกษา
กองบริการการศึกษานันจะเห็นได้ วา่ งานรับเข้ าศึกษาถือเป็ นหน่วยงานหนึงทีมีความสําคัญมาก
เนืองจากเป็ นหน่วยงานแรกทีผู้สมัครจะต้ องพบก่อนการทีจะเข้ ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
แห่งนี ดังนันจึงเป็ นสิงดีมากหรือถือเป็ นความประทับใจแรกตังแต่การก้ าวเข้ ามาทีมหาวิทยาลัย
นเรศวรแห่งนี เพราะฉะนันการทีผู้ทีมาติดต่อขอรับข้ อมูลหรือทีผู้มาสมัครเข้ าศึกษานัน มีความ
ประทับใจต่อการให้ บริการซึงเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ทีดีให้ กบั มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้ วย

