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ช่ือเร่ือง :  ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการจากวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา   
ช่ือผู้วจัิย :  นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม    วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา   
    อ าเภอหนองบุญมาก  จงัหวดันครราชสีมา 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวจัิย 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  เป็นวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นพฒันาก าลงัคนท่ีเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ควบคู่ไปกบัภาคปฏิบติัสามารถประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการ  ปัจจุบนัมุ่งผลิตหลกัสูตรและสาขาวชิา  ทั้งแผนกพาณิชยกรรม  และแผนกช่างอุตสาหกรรม ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) มีนกัศึกษา รวมทั้งส้ิน  241  คน 
 ดงันั้น  ในการวิจยัคร้ังน้ี  จึงได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับบริการจากวิทยาลยั
เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  ในดา้นวิชาการ  ดา้นกิจการนกัศึกษา  ดา้นอาคาร-สถานท่ี  เพื่อทราบทศันะคติของ
นักศึกษาต่อการได้รับการบริการ  ซ่ึงจะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของ
วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการท าวิจัย 
 เพือ่ใหท้ราบถึงทศันะคติของนกัศึกษาในการไดรั้บบริการจากวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา   
ในดา้นต่างๆ คือ การบริการดา้นวชิาการ  การบริการดา้นกิจการนกัศึกษา  การบริการดา้นอาคาร-สถานท่ี 
 

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าวจัิย 
 เพื่อใหว้ทิยาลยัตระหนกัถึงการบริการดา้นวชิาการ  กิจการนกัศึกษา  และดา้นอาคาร-สถานท่ี  เพื่อน าผลท่ีได้
จากการวางแผนพฒันาปรับปรุงในจุดอ่อน  รักษามาตรฐานการบริการในจุดแขง็ใหน้กัศึกษาพึงพอใจในการไดรั้บ
บริการจากวทิยาลยัท่ีดี 

 

4.  วธีิการด าเนินการวจัิย 
 4.1)  ประชากร / นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร 
  นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จ านวน 241 คน  
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
  นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 50 คน  
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 4.2)  ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
  1.  จดัเตรียมแบบส ารวจ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  2.  ใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมายท าแบบส ารวจ 
 
 4.3)  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
  -  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั 
   ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบส ารวจ ใชส้ ารวจกลุ่มประชากรใน
ประเด็นต่างๆ  เก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการ  แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
   ตอนท่ี 1  ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบ 
   ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการของบุคลากร  แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การบริการดา้นวชิาการ 
1.1 การเงิน-การช าระค่าใชจ่้ายต่างๆ 
1.2 การขอค าร้องเก่ียวกบัวชิาการ 
1.3 การติดตามผลการเรียน 

2. การบริการดา้นกิจการนกัศึกษา 
2.1 ทุนการศึกษา 
2.2 การจดักิจกรรมต่างๆ  
2.3 การจดัแข่งขนักีฬา 

3. การบริการดา้นกิจการนกัศึกษา 
3.1 การใชห้อ้งเรียน 
3.2 การใชห้อ้งน ้า - หอ้งสุขา 
3.3 การใชโ้รงอาหาร - สนามกีฬา 

  -  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
   ผูว้ิจยัส่งแบบส ารวจไปยงักลุ่มประชากรเป้าหมาย  และเก็บรวบรวมแบบส ารวจคืน  โดยใช้
เวลา 1 วนั  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.4)  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  วเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษา โดยใชว้ธีิการทางสถิติ  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย (X)  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 
  
5.  ระยะเวลา / ปฏิทนิปฏิบัติงาน 
 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2555 
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6.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการจากวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา  
ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลสภาพทัว่ไปของผู้ตอบส ารวจ 
 

ตารางที ่1 จ  านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 32 64 
หญิง 18 36 

รวม 50 100 
   

   จากตารางท่ี 1 พบวา่ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่  เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
โดยเป็นเพศชายร้อยละ 64    และเป็นเพศหญิงร้อยละ 36 
      

ตารางที ่2 จ  านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
พาณิชยกรรม 31 62 
ช่างอุตสาหกรรม 19 38 

รวม 50 100 
   

   จากตารางท่ี 2 พบวา่ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาแผนกพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 62  และเป็นนกัศึกษาแผนกช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 38 
 

ตารางที ่3 จ  านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามระดบัชั้น 

ช้ันปีที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีท่ี 1 18 36 
ชั้นปีท่ี 2 
ชั้นปีท่ี 3 

16 
16 

32 
32 

รวม 50 100 
   

   จากตารางท่ี 3 พบวา่ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่อยูช่ั้นปีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 36  ชั้นปีท่ี 2  คิด
เป็นร้อยละ 32 และอยูช่ั้นปีท่ี 3  คิดเป็นร้อยละ 32   
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ตอนที ่2  ความพงึพอใจในการได้รับการบริการ 
 

ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการ 
ด้านวชิาการ 

การบริการด้านวชิาการ    SD ระดับความพงึพอใจ 
1. การเงิน-การช าระค่าใชจ่้ายต่างๆ 3.29 0.94 ปานกลาง 
2. การขอค าร้องเก่ียวกบัวชิาการ 3.24 1.12 ปานกลาง 
3. การติดตามผลการเรียน 3.65 0.98 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.39 1.01 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการดา้นวชิาการ  จากวทิยาลยัเทคโนโลยี
สายมิตรนครราชสีมา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (     = 3.39)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  นกัศึกษามีความพอใจสูงท่ีสุดคือ การติดตามผลการเรียน (     = 3.69)  
รองลงมาคือ  การเงิน-การช าระค่าใชจ่้ายต่างๆ (     = 3.29)  และการขอค าร้องเก่ียวกบัวิชาการ (     = 3.24)   

 
ตารางที ่5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการ 

ด้านกจิการนักศึกษา 

การบริการด้านกจิการนักศึกษา    SD ระดับความพงึพอใจ 
1. ทุนการศึกษา 3.14 1.17 ปานกลาง 
2. การจดักิจกรรมต่างๆ 2.65 1.11 ปานกลาง 
3. การจดัแข่งขนักีฬา 2.51 1.16 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลีย่ 2.77 1.15 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการดา้นกิจการนกัศึกษา จากวทิยาลยั
เทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (     = 2.77)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลางทุกขอ้  โดยมีความพอใจสูงท่ีสุด
คือ ทุนการศึกษา (     = 3.14)  รองลงมาคือ  การจดักิจกรรมดา้นต่างๆ (     = 2.65)  และการจดัแข่งขนักีฬา (     = 2.51)   
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ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการ 
ด้านอาคาร-สถานที ่

การบริการด้านอาคาร-สถานที่    SD ระดับความพงึพอใจ 
1. การใชห้อ้งเรียน 3.39 0.87 ปานกลาง 
2. การใชห้อ้งน ้า - หอ้งสุขา 3.35 0.96 ปานกลาง 
3. การใชโ้รงอาหาร - สนามกีฬา 3.29 1.24 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลีย่ 3.34 1.02 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการดา้นอาคาร-สถานท่ี  จากวทิยาลยั
เทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (     = 3.34)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลางทุกขอ้  โดยมีความพอใจสูงท่ีสุด
คือ การใชห้้องเรียน (     = 3.39)  รองลงมาคือ  การใชห้้องน ้า-หอ้งสุขา (     = 3.35)  และการใชโ้รงอาหาร-สนามกีฬา   
(     = 3.29)   
 

ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการ 
จ าแนกตามการบริการด้านต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน 

การบริการ  SD ระดับความพงึพอใจ 
ดา้นวชิาการ 3.39 1.01 ปานกลาง 
ดา้นกิจการนกัศึกษา 2.77 1.15 ปานกลาง 
ดา้นอาคาร-สถานท่ี 3.34 1.02 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลีย่ 3.17 1.06 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจจ าแนกตามการบริการดา้นต่างๆ ทั้ง 3 ดา้น  จากวทิยาลยั
เทคโนโลยสีายมิตรนครราชสีมา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  (     = 3.17)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ดา้นวชิาการ (     = 3.39)  รองลงมาคือ  
ดา้นอาคาร-สถานท่ี (     = 3.3.34)  และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือดา้นกิจการนกัศึกษา (     = 2.77)   
 
 
 
 
 
 



6 

7.  สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี นักศึกษามีความพึงพอใจการบริการจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร

นครราชสีมา  ผลวจิยัพบวา่ 
1. การบริการดา้นวชิาการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าความพึงพอใจ 3.39  โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย คือ 

การติดตามผลการเรียน (3.69)  การเงิน-การช าระค่าใชจ่้ายต่างๆ (3.29)  และการขอค าร้องเก่ียวกบัวชิาการ (3.24)   
2. การบริการดา้นกิจการนกัศึกษา  อยู่ในระดบัปานกลาง  ค่าความพึงพอใจ  2.77 โดยเรียงจากมากไปหา

นอ้ย คือ ทุนการศึกษา (3.14)  การจดักิจกรรมดา้นต่างๆ (2.65)  และการจดัแข่งขนักีฬา (2.51)   
3. การบริการดา้นอาคาร-สถานท่ี  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าความพึงพอใจ 3.34  โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 

คือ  การใชห้้องเรียน (3.39)  การใชห้อ้งน ้า-หอ้งสุขา (3.35)  และการใชโ้รงอาหาร-สนามกีฬา (3.29)   
 โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร
นครราชสีมา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าระดบัความพึงพอใจเป็น (3.17) 


