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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การด้านกิ จการนักศึกษาของ
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
เมลดา กลิน่ มาลี*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 5 งาน ได้แก่ งานปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ งานอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ งานบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา งานบริการแนะแนวและให้
คําปรึกษา และงานบริการทุนการศึกษา และ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการ
ให้บริการงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จําแนกตามภาควิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 291
คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตฐาน วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ กําหนดค่านัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจยั พบว่า 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการ
ให้บริการงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยงานทีน่ กั ศึกษามีความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ ได้แก่ งานอบรมจริยธรรมและกลุม่ สัมพันธ์นกั ศึกษาใหม่ และน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ งานบริการทุนการศึกษา 2) ผล
การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา จําแนกตามภาควิชา
พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ พบว่า มีจํานวน 1 คู่ ซึ่งมีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาภาควิชา
ครุศาสตร์เครือ่ งกล
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ งานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Melada Klinmalee*
Abstract
This research aims : 1) to study the students’ satisfaction toward Division of Student Affairs services
Student Affairs service, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok. The division was divided into 5 sections that included the orientation for new students, ethics
training and group relations for new students, student affair service, student guidance and counseling service
and scholarship service. And 2) to compare of students’ satisfaction on Division of Student Affairs services
were carried out. The subjects used in this study were 291 of undergraduate students who studied in 2nd
semester in the year 2011. The tool used was a five-level rating scale questionnaire. The data obtained was
analyzed by using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, one way Anova analysis and
pair differences test using Scheffe method. The statistical significance level of .05 was determined using the
SPSS program. The results revealed that 1) the student satisfaction on the Student Affairs services; Faculty
of Technical Education is generally high. The most satisfaction is the ethics training and group relations for
new students while the less satisfaction is scholarship services. 2) The comparison of student satisfaction on
the services provided by the Student Affairs was conducted in each department. In general, it was found that
the student satisfaction exhibited different statistical significance level of .05. Using Scheffe method, one pair
difference was found between Department of Computer Education and Department of Teacher Training in
Mechanical Engineering. The students from the former had satisfaction higher than that of the latter.
Keywords: Student satisfaction, Student Affair, Faculty of Technical Education
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1. บทนํา
การศึกษาเป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนามนุ ษย์
เพื่อให้เป็ นผูท้ ่มี คี วามรูค้ วามสามารถและมีสติปญั ญาเป็ น
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสถาบันอุดมศึกษาเป็ น
สถาบัน การศึ ก ษาระดับ สู ง ที่ ม ี ค วามสํ า คัญ ต่ อ สัง คม
ประเทศชาติ จุ ดมุ่ ง หมายหลัก เพื่อ พัฒ นาคนให้ เป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มคี ุ ณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
วิชาการ เป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สนองความต้องการของ
สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ สอดรับ กั บ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติโดยคํานึงถึงความเป็ นอิสระและความ
เป็ นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยได้กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา  ด้าน
คือ ด้านที่หนึ่ งมาตรฐานด้านคุ ณภาพบัณฑิต บัณฑิต
อุดมศึกษาจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ด้านทีส่ อง มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการอุ ดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพในพันธกิจ
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
และการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และด้านทีส่ ามมาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีการแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้
ตามแนวทางหลักการ อันนํ าไปสูส่ งั คมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ [1]
การศึก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา หรือ ที่รู้ จ ัก กัน ในนาม
มหาวิทยาลัยนัน้ เป็ นเสมือนขุมพลังทางปญั ญาของสังคม
ั ญาในเชิงองค์ ความรู้หรือ
ในแง่การเป็ นแหล่ งผลิตป ญ
บุ คลากร เพื่อตอบสนองความต้องการโดยรวม และทัง้
เฉพาะด้านของสังคมในระดับกว้าง ระดับลึก รวมถึงมิตทิ ่ี
เป็ นนามธรรมระยะยาว และรูปธรรมเฉพาะหน้า บทบาท
และหน้ าที่ท่ีหนักหน่ วง และสําคัญยิ่งต่ อการตอบสนอง
ความต้ อ งการของสัง คม จึ งนั บ เป็ น ภารกิ จ หลัก ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากขุมพลังทางปญั ญาเปี่ ยมด้วยความ
ลึก ซึ้ ง หนั ก แน่ น มัน่ คงย่ อ มนํ า พาให้ เ กิ ด การพัฒ นา
ก้าวหน้าอย่างยังยื
่ นของสังคมโดยรวมสืบไปในอนาคต [2]
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ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นบัณฑิตที่ม ีคุ ณภาพเป็ น
ทรัพยากรที่ม ีคุ ณค่ า และสามารถชี้นํ า สังคมในทางที่
เหมาะสมได้นัน้ ไม่ใช่หน้าที่ของงานด้านวิชาการแต่เพียง
อย่างเดียว หากแต่ยงั มีงานกิจการนักศึกษาซึ่งถือได้ว่ามี
บทบาทสําคัญเป็ นอย่างมาก โดยสอดคล้องกับคํากล่าว
ของสุวพร [] ที่กล่าวว่า “งานกิจการนิสติ นักศึกษาเป็ น
งานส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ
แก่ นิ ส ิตนั กศึกษา ทัง้ เป็ นรายบุ คคลและเป็ นกลุ่ ม เพื่อ
ช่วยเหลือให้นกั ศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เล่าเรียน
ั หาที่อาจเกิดขึ้นแก่
สามารถแก้ไขปญั หาและป้องกันป ญ
นิสติ นักศึกษาได้ นอกจากนี้ยงั สามารถช่วยพัฒนานิสติ
นักศึกษาให้เป็ นนักศึกษาทีส่ มบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยพึง
ประสงค์ดว้ ย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็ นคณะหนึ่งทีท่ าํ หน้าที่
ในการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทัง้ ด้าน
ความรู้ ความสามารถ สติปญั ญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าพระนครเหนื อ และเพื่อสนองตอบต่ อ ความ
ต้องการของนิสติ นักศึกษาอย่างแท้จริง เป็ นสถาบันชัน้ นํ า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นทีย่ อมรับในระดับ
นานาชาติ มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียน การสอน
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
จากประสบการณ์ และการฝึ กปฏิบตั ิจริง รู้จกั รับผิดชอบ
และมีทกั ษะที่จําเป็ นต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ
สามารถดํ ารงอยู่ ในสังคมได้ โดยเน้ นความสําคัญด้าน
ความรูค้ ู่คุณธรรม จัดกระบวน การเรียนรูแ้ ละพัฒนาองค์
ความรูต้ ่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลทัง้ ความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
ดังนั น้ นอกเหนื อ จากการให้ ค วามรู้ ด้ านวิช าการแล้ ว
ภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนานักศึกษาของ
คณะให้เป็ นบัณฑิตที่มคี วามสมบูรณ์ ทงั ้ ทางร่างกายและ
จิตใจ
ความพึงพอใจจัดได้ว่ ามีความสําคัญต่ อการจัดให้
บริการเพราะช่วยทําให้ได้รบั ทราบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนําไป
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน การดํ า เนิ น งาน
ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร ต่าง ๆ ที่จําเป็ นใน
การดําเนินงาน ตลอดจนความเป็ น ไปได้ในการดําเนินงาน
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ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อนํ าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
จากสาเหตุและความสําคัญดังกล่าว เพื่อให้การบริการ
ด้านกิจการนั กศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพและตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง การได้รบั ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่ม ีต่อการให้บริการด้านกิจการ
นักศึกษา ด้านต่าง ๆ จึงมีความสําคัญยิง่ ในกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อพัฒนางาน ผู้วจิ ยั ในฐานะที่เป็ นเจ้าหน้ าที่ท่ี
ดํ า เนิ น งานด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาของคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการใน
งานกิจการนักศึกษาในระดับใด เพื่อนํ าผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนางานด้าน
กิ จ การนั ก ศึ ก ษาของคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ
ตอบสนองความต้องการของนั กศึกษาได้อย่ างถู กต้อง
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการ
ให้บริการงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ม ีต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา
คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จําแนกตามภาควิชาที่
นักศึกษาสังกัด
3. การทบทวนวรรณกรรม
.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึงความรูส้ กึ ทีม่ ี
ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง อันเป็ นผลมาจากการได้รบั การตอบสนอง
ตามความต้องการของแต่ละบุคคลทําให้เกิดความพึงพอใจ
ในสิง่ ต่ าง ๆ ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ดังนัน้ ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล จึงเป็ นปจั จัยหนึ่ งที่ทําให้เกิด
ความพึงพอใจในสิง่ ต่าง ๆ แตกต่างกัน
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Stward Oscam อ้างถึงในอมรรัตน์ [4] กล่าวว่า ความ
พึงพอใจมีความหมายอยู่  นัย คือ 1. หมายถึง
สภาพการณ์ทผ่ี ลการปฏิบตั จิ ริงได้เป็ นไปตามที่บุคคลได้
คาดหวังได้ 2. หมายถึง ระดับของความสําเร็จทีเ่ ป็ นไป
ตามความต้องการ และ . หมายถึง การทีง่ านได้เป็ นไป
ตามความต้องการหรือตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล
จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือ
ปฏิกริ ยิ าโดยรวมของบุคคลที่เกิดจากความต้องการทาง
ด้านจิตใจที่สนองตอบต่ อองค์ประกอบที่ได้มาจากการ
ทํางาน หรือการให้บริการ ซึ่งอาจจะเป็ นไปในทางบวก
หรือทางลบ
.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ
การบริการ ได้มผี ูใ้ ห้คํานิยามหรือความหมายของคํา
ว่ าบริการไว้ค ล้ายคลึงกัน จํานวนมาก ซึ่งวีรพงษ์ [5]
กล่าวว่า การบริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรมการ
กระทําที่บุคคลหนึ่ งทําให้หรือส่งมอบต่ ออีกบุ คคลหนึ่ ง
โดยมีเป้าหมายและมีความตัง้ ใจในการส่งมอบบริการนัน้
นอกจากนี้ยงั ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจรว่า
ต้องเป็ นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บริการและอํ า นวยความสะดวกด้ ว ยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัยดี มีความเสมอภาคและเป็ นธรรมให้บริการโดย
ไม่คํานึ งถึงตัวบุ คคลและเป็ นการให้บริการที่ปราศจาก
อารมณ์ ผู้ใช้บริการได้ร บั การปฏิบ ตั ิอย่างเท่ าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ทีไ่ ด้กําหนด
ไว้มุ่ ง ที่จ ะให้บ ริก าร เพื่อ สร้า งภาพพจน์ ใ ห้ป ระทับ ใจ
นอกจากนัน้ ต้องมีศลิ ปะที่จะชักจูงให้ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจกลับมาใช้บริการอีก
. ความหมาย และขอบข่ายของงานกิจการนักศึกษา
กรรณิ กา [6] ได้ให้ความหมาย งานกิจการนักศึกษาว่า
หมายถึง งานต่ าง ๆ ที่กองกิจการนักศึกษา จัดบริการ
เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะมีความพร้อมใน
การศึกษาและพัฒ นาด้านต่ า ง ๆ ให้นั ก ศึก ษามีค วาม
สมบูรณ์และเกิดผลสําเร็จทางการศึกษา
ซึง่ จากการศึกษาความหมายของงานกิจการนักศึกษา
แล้ว งานกิจการนักศึกษา คือการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และเป็ นกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาให้เป็ นบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ มี
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

ความประพฤติทด่ี งี าม รูจ้ กั นําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถ ดํารงตนอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข หรือหากพิจารณาทางด้านการ
พัฒนาบุ คลากรแล้ว งานกิจการนั กศึกษา จึงเป็ นงาน
สนับสนุ นการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)
เพื่อให้สามารถ ดํารงตนอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ส่วนขอบข่ายของงานกิจการนักศึกษานัน้ วัลลภา [7]
ได้ก ล่ า วถึง งานกิจ การนั ก ศึก ษาว่ า เป็ น งานด้า นงาน
บริการสวัสดิการ งานควบคุ ม งานกิจกรรม และงานที่
เกี่ยวข้องกับนั กศึก ษาตัง้ แต่ ก่ อนเข้า ศึก ษาจนกระทัง่
สําเร็จการศึกษา งานกิจการนักศึกษา จึงครอบคลุม การ
แนะแนว การศึกษาต่ อ การรับสมัคร การลงทะเบียน
การปฐมนิ เทศ อาจารย์ท่ปี รึกษา บริการให้การปรึกษา
หน่ วยอนามัย หอพัก ทุนการศึกษา การศึกษาวิชาทหาร
บริก ารความสะดวกสบายในการอยู่ และใช้ ชี ว ิ ต ใน
สถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมการกีฬา นันทนาการปจั ฉิม
นิ เทศ การจัดหางานให้ทํา และการเตรียมความพร้อม
เพือ่ จะดํารงตนในสังคมอย่างสมบูรณ์เมือ่ สําเร็จการศึกษา
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ยั เชิงสํารวจ
(Survey
Research) ซึง่ ได้กาํ หนดวิธกี ารดําเนินการวิจยั ดังนี้
4.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจ ัย คื อ นั กศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2544 จํานวน 1,10 คนและ
คํานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างจากจํานวนประชากร
1,10 คน ได้ ขนาดกลุ่ มตัวอย่ างเป็ น 291 คน และใช้
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมชิ นิดทีเ่ ป็ นสัดส่วน
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ตารางที่ 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามภาควิชาของ
นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีท่ีศึก ษาในคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชา
ทีน่ กั ศึกษาสังกัด
. ครุศาสตร์เครือ่ งกล
. ครุศาสตร์ไฟฟ้า
3. ครุศาสตร์โยธา
. คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
รวม

จํานวน
ประชากร
3
3


,8

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
8
3
3
3


4.2 เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่
ผู้ว ิจ ัย ได้ส ร้า งขึ้น จากการค้น คว้า ข้อ มูล และแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องแบ่งออกเป็ น  ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ต อบแบบสอบถาม ซึ่ง เป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(check list)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มตี ่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา
เป็ นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อยที่สุด ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 5 งาน ได้แก่ 1. งานปฐมนิเทศนักศึกษา
2. งานอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่
. งานด้านกิจกรรมนักศึกษา 4. งานบริการแนะแนว
และให้คาํ ปรึกษา 5. งานบริการทุนการศึกษา
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมด้านการจัดให้บริการด้านกิจการ
นักศึกษาเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open Ended)
4. ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ผู้ ว ิ จ ั ย ไ ด้ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีภ่ าควิชา เพื่อขอความร่วมมือ
ในการแจกแบบสอบถาม โดยผู้ว ิจ ัย มาเก็บ รวบรวม
แบบสอบถามทัง้ หมดด้ ว ยตนเองอี ก ครัง้ ตามที่ ไ ด้
นั ด หมาย ซึ่ ง ได้ แ บบสอบถามมาทั ง้ หมด จํ า นวน
291 ชุด คิดเป็ น 100%
4.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ทัง้ หมดนั ้น ใช้ โ ปรแกรม
สํ า เร็จ รู ป SPSS โดยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพของ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
(Frequenc) และคํานวณค่าร้อยละ (Percentage) และ
นํ ามาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มตี ่อการให้บริการด้านกิจการ
นักศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean: X )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (Standard Deviation:
S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ทีม่ ตี ่อการจัดให้บริการด้านกิจการนักศึกษา จําแนกตาม
ภาควิชา ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova Analysis)
กรณีพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ Scheffe
Analysis แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่มตี ่อการจัดให้บริการด้านกิจการนักศึกษา
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-Ended
Question) ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
แล้วสรุปออกมาเป็ นค่าความถี่ (Frequency) โดยเรียง
ลําดับจากมากไปน้อย
5. ผลการวิ จยั
5.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 0.07 ทีเ่ หลือเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 19.9
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 1-21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 75.25 น้อย
สุด อายุน้อยกว่า 1 ปี และมากกว่า 25 ปี มีค่าเท่ากัน
คือ ร้อยละ 0.69 และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่กําลังศึกษาอยู่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคิดเป็ นร้อย
ละ 46.74 น้อยสุด ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คิดเป็ น
ร้อยละ 10.65 และส่วนใหญ่กําลังศึกษาในหลักสูตร 4 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 61.6
5.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ี
ต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อ
การให้บริการงานกิจการนักศึกษาในภาพรวม พบว่ามี
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปรากฎผลตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ ม ี ต่ อ การให้ บริการงานกิจการนักศึกษา
ในภาพรวม
กิจกรรมงานกิจการ
นักศึกษา
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
งานอบรมจริยธรรมและกลุ่ม
สัมพันธ์นกั ศึกษาใหม่
งานบริการด้านกิจกรรม
นักศึกษา
งานบริการแนะแนว
และให้คาํ ปรึกษา
งานบริการทุนการศึกษา
รวม

X

S.D.

3.8
3.

.3
.

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

3.

.

มาก

3.

.3

มาก

3.
.79

.
.67

มาก
มาก

จากตารางที่  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ มคี วามพึง
พอใจต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษาในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ .79 ซึ่งเมื่อ วิเคราะห์
จําแนกตามงานต่าง ๆ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกงาน โดยงานทีน่ กั ศึกษามีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
ได้แก่ งานอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ .92 น้ อ ยสุ ด ได้ แ ก่ งานบริ ก าร
ทุนการศึกษา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ .69
นอกจากนี้ เมื่อ นํ ามาวิเ คราะห์ ค วามพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มตี ่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จําแนกเป็ นงานผลการวิเคราะห์
ดังนี้
5.2.1 งานปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ พบว่ า
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ .5 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ข้อทีม่ คี วามพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานทีท่ ใ่ี ช้จดั งาน มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.02 โดยทีค่ วรให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับการ
บริการทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษามีคา่ เฉลีย่ น้อยสุด เท่ากับ .75
5.2.2 งานอบรมจริย ธรรมและกลุ่ ม สัม พัน ธ์
นักศึกษาใหม่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ .92 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ข้อ
ที่มคี วามพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ วิทยากรและทีมงาน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มบี ุคลิกภาพที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

เท่ากับ 4.05 โดยในด้านของนักศึกษามีส่วนร่วมในทุ ก
กิจกรรมที่กําหนดอย่างทัวถึ
่ ง มีค่าเฉลี่ยน้ อยสุดเท่ากับ
.2
5.2. งานบริการด้านกิจกรรมนักศึกษาพบว่า
นั ก ศึก ษามีค วามพึง พอใจอยู่ ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย
เท่ากับ .70 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามีความ
พึงพอใจระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มคี วามพึงพอใจมาก
ที่สุด ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .0 โดยด้านงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ .55
5.2.4 งานบริการแนะแนวและให้คําปรึกษา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่องานบริการ
แนะแนว และให้คําปรึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ .77 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านที่มคี วาม
พึง พอใจมากที่สุ ด ได้ แ ก่ ความเหมาะสมของการให้
บริการแนะแนวด้านการศึกษาระหว่างศึกษาอยูใ่ นคณะ มี
ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ .4 ส่ ว นความเหมาะสมของการให้
คําปรึกษาด้านการใช้ชีวติ ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ย น้ อยสุด
เท่ากับ .7
5.2.5 งานบริการทุนการศึกษา พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่พงึ พอใจต่องานบริการทุนการศึกษาในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ .69 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มคี วามพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่การให้บริการ
และอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
. ส่วนความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทุนการศึกษามีคา่ เฉลีย่ น้อยสุดเท่ากับ .59
5. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มตี ่อการให้บริการงานกิจการ นักศึกษา
พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธขี อง Scheffe พบว่า มี
จํานวน 1 คู่ ซึ่งนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษามี
ความพึง พอใจมากกว่ า นั ก ศึก ษาภาควิช าครุ ศ าสตร์
เครือ่ งกลปรากฎตามตารางที่ -4 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อ
การให้บริการงานกิจการนักศึกษาในภาพรวม
จําแนกตามภาควิชา
ความ
พึงพอใจ
ภาพรวมของ
นักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การให้บริการ
งานกิจการ
นักศึกษา

แหล่งความ df
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
3

SS

MS F-Value P-Value

3. .3
3.3

.*

ภายในกลุม่ 8 .3 .
รวม
8 .8

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อ
การให้บริการงานกิจการนักศึกษาในภาพรวม
จําแนกตามภาควิ ช าเป็ นรายคู่
ภาควิชา

X

ครุศาสตร์
3.
เครือ่ งกล
ครุศาสตร์
3.
ไฟฟ้า
ครุศาสตร์
3.
โยธา
คอมพิวเตอร์
.
ศึกษา

ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เครือ่ งกล
ไฟฟ้า
โยธา
ศึกษา
3.
3.
3.
.
-

.

.

.3*

-

.8

.

-

.3
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .

. การอภิ ปรายผล
จากการสรุปผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบว่า
มีประเด็นทีน่ ่าสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
6.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการให้
บริการงานกิจการนักศึกษาในภาพรวมของทุกงานอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้ าที่ได้ให้บริการอย่าง
เสมอภาคให้บริการที่ตรงเวลา รวมถึงให้บริการอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง เจ้าหน้าทีม่ คี วามรับผิดชอบต่องาน
เอาใจใส่ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นต่ า ง ๆ
สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
6.1.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยภาพรวม
ความพึงพอใจที่นักศึกษาได้ร บั บริการจากงานกิจการ
นักศึกษา พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจใน
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ด้านความเหมาะสมของสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการจัดงานปฐมนิเทศ
มากที่สุด ทัง้ นี้ เนื่องจากสถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานเป็ น
ห้องประชุ มโถงใหญ่ สะอาดเรียบร้อ ย เก้า อี้นั ง่ สบาย
ประกอบกับระบบปรับอากาศเย็นสบาย ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ช่วย
สนับสนุนและเกือ้ กูลให้นกั ศึกษาสนใจเรียนรู้ ส่งผลให้การ
จัดอบรมได้ผลดีขน้ึ สอดคล้องกับคํากล่าวของโกวิท []
กล่าวว่าสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่มคี วามสําคัญต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องบุคคลทัง้ ทางตรงและทาง
อ้อม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อ
ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อผู้เรียน ส่วนข้อที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ การให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับการ
บริการที่จดั ให้กบั นักศึกษา ซึ่งเป็ นเรื่องที่มหาวิทยาลัย/
คณะต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ เนื่ องจากเป็ นส่วน
สําคัญที่จะทําให้นักศึกษาใหม่ได้รบั ข่าวสารสําคัญและ
สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่ า ง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้
สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกําหนด
6.1.2 งานอบรมจริยธรรมและกลุม่ สัมพันธ์
นักศึกษาใหม่ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในวิทยากร
และที ม งานกิ จ กรรมกลุ่ ม สัม พัน ธ์ ซึ่ ง มีบุ ค ลิก ภาพที่
เหมาะสมมากที่สุด ทัง้ นี้ เนื่ องจากวิทยากรและทีมงาน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็ นทีมงานทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรมและ
เตรียมความพร้อมเป็ นอย่างดีมกี ารเตรียมตัวและฝึ กการ
เป็ นผู้นํ าที่ดี โดยการเข้าค่ ายฝึ กอบรมการเป็ นผู้นํ าใน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งผู้นํากิจกรรมดังกล่าวประกอบ
ด้วยรุน่ พีม่ วี ยั ทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ สอดคล้องกับคํากล่าวของ
วิโรจน์ [9] กล่าวคือในวัยรุน่ กลุ่มเพื่อนจะเข้ามามีบทบาท
สําคัญเพราะจะมีลกั ษณะต่าง ๆ ที่เหมือนกัน จึงทําให้
ได้รบั ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การทีน่ ักศึกษามีส่วน
ร่ ว มในทุ ก กิจ กรรมที่กํ า หนดไม่ ท ัว่ ถึง ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจาก
นักศึกษาใหม่มจี าํ นวนมาก แต่เวลาสําหรับการทํากิจกรรม
มีจาํ กัด แนวทางการแก้ไขอาจต้องขยายเวลาเพิม่ วันทีท่ าํ
การอบรม รวมถึงปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
อย่างเท่าเทียมกัน
6.1. งานบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการของเจ้าหน้ าที่มากที่สุด ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก
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เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในหน้าทีด่ งั กล่าวมีความเชีย่ วชาญ
อีกทัง้ เจ้าหน้าทีม่ ี Service Mind ในการให้บริการ จึงทํา
ให้นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั ซึง่ Millett
[10] กล่าวถึง บริการทีน่ ่ าพึงพอใจไว้ว่า การบริการนัน้ จะ
เป็ นทีน่ ่ าพึงพอใจหรือไม่ สามารถวัดได้จากปจั จัยต่าง ๆ
ดังนี้ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการที่
ตรงเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ และการให้บริการ
อย่างต่ อเนื่ อง ส่วนข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจน้ อย
ที่สุด คือ ความเพียงพอด้านงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้นักศึกษาทํากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นปญั หาของ
ทุ กมหาวิทยาลัย จึงเป็ นสิ่งที่ผู้บริหารต้องพยายามหา
แหล่ งทุ นอื่น ๆ เพื่อมาสนั บสนุ นกิจกรรมนั กศึกษาให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาต่อไป
6.1.4 งานบริการแนะแนวและให้คาํ ปรึกษา
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสม
ของ การให้บริการแนะแนวด้านการศึกษาระหว่างศึกษา
อยู่ในคณะมากที่สุด ในขณะที่ความเหมาะสมของการให้
คําปรึกษาด้านการใช้ชีวติ ส่วนตัวมีความพึงพอใจน้ อย
ที่สุ ด ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะสถานที่ท่ีให้คํ าปรึกษายังไม่
เหมาะสม คับแคบ ไม่มคี วามเป็ นส่วนตัว นอกจากนี้ การ
ที่นักศึกษาจะให้ความไว้วางใจ เพื่อขอรับคําแนะนํ านัน้
ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาทีด่ ตี อ้ งรูจ้ กั หลักการแนะแนวทีถ่ ูกต้องด้วย
ซึง่ การบริการให้คาํ ปรึกษาจะต้องดําเนินการอย่างมีหลักการ
ขัน้ ตอน และจุดมุ่งหมายในการให้คาํ ปรึกษาทีช่ ดั เจนตรง
ตามหลักการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับวัชรี
[11] ให้ความหมายของการแนะแนวว่าเป็ นกระบวนการ
ช่วยเหลือให้บุคคลรูจ้ กั ตนเองและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เขา
สามารถนํ าตนเองได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา
การประกอบอาชีพ ชีวติ ส่วนตัว เป็ นต้น ดังนัน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้คาํ ปรึกษาแนะนําได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชา คณะจึงควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้การแนะแนว
และให้คาํ ปรึกษาแก่นกั ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.5 งานบริการทุนการศึกษาพบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจในการให้บริการและอํานวยความสะดวก
ของเจ้าหน้ าที่มากที่สุด เจ้าหน้ าที่มคี วามรับผิดชอบใน
หน้าที่ อีกทัง้ มีความพยายามทีจ่ ะจัดหาแหล่งทุนต่าง ๆ
แต่พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสม
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ของการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านทุนการศึกษามีค่า
เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เนื่องจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
ไม่อยูใ่ นสถานทีท่ เ่ี ห็นเด่นชัด บอร์ดมีขนาดเล็ก พืน้ ทีไ่ ม่
เอื้ออํานวย สถานที่คบั แคบทําให้การประชาสัมพันธ์ทุน
การศึกษามีขอ้ จํากัด ควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เช่น
ต้องจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และวางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตอ้ งเด่นชัดทัวถึ
่ ง และควรเพิม่ ช่องทางใน
การสือ่ สารกับนักศึกษาให้มากขึน้ เช่น ผ่านทาง Website
คณะ /Facebook / Twitter เพื่อให้นักศึกษาทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์ได้ประโยชน์จากทุนการศึกษาอย่างเต็มทีต่ ่อไป
. ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
7.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะควรให้ความ
สําคัญกับกิจกรรมนี้ เป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากเป็ นก้าวแรก
ของนักศึกษาใหม่ท่จี ะเข้ามาศึกษาต่อในหาวิทยาลัย จึง
ควรได้ให้ขอ้ มูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาใหม่ โดยจัดหาวิทยากรทีม่ ี
ความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ทีส่ าํ คัญ ซึ่งนักศึกษา
พึงทราบอันจะทําให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ รวมถึง
ลดภาระงาน และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ การทํ า งานของ
หน่ วยงานต่าง ๆ ทีน่ ักศึกษาต้องติดต่อประสานงานด้วย
เป็ นอย่างดี
7.2 งานอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษา
ใหม่เป็ นกิจกรรมทีน่ ักศึกษาให้ความสนใจและมีความพึง
พอใจในการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมมากที่สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น
กิจกรรมสันทนาการ และมีการสอดแทรกข้อคิดต่ าง ๆ
ระหว่างการทํากิจกรรมเป็ นกิจกรรมละลายพฤติกรรม
สร้างความสามัคคี อันจะส่งผลต่อไปในอนาคตในการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทัง้ ในด้านการเรียนและเรื่อง
ส่วนตัว คณะจึงควรมีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรม
สําหรับนักศึกษาใหม่ดว้ ย จัดหาวิทยากรมืออาชีพ โดย
เป็ นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ ให้กบั นักศึกษาโดย
ตรง เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างถูกต้องและสําเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดซึง่ อาจต้องมีการเพิม่ จํานวนวันในการทํา
กิจกรรมอีก 1 วัน เพื่อให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลายและให้
นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัวถึ
่ งต่อไป
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7. งานบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา นับเป็ นจุดแข็ง
ของงานกิจการนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรม
เนื่ องจากเจ้าหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบได้ปฏิบตั ิงานด้านนี้ มา
นานแล้ว เกิดความชํานาญและรอบรูใ้ นเนื้อ จึงทําให้ทราบ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการ ตลอดจนให้คําแนะนํ าในการจัดทําโครงการ
กิจกรรมนั กศึกษา ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง แต่ในส่วนที่คณะควรต้องดําเนินการ คือ ต้อง
จัด หาแหล่ งทุ นเพิ่ม เติม เพื่อ จัด สรรให้นั ก ศึก ษาได้ทํ า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มากขึ้นเพื่อเป็ นการฝึ กฝน
และเกิดประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะให้
นักศึกษาได้ทําในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและ
ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง
7.4 งานบริการแนะแนวและให้คําปรึกษา เพื่อให้
เจ้าหน้าทีใ่ นงานกิจการนักศึกษา สามารถให้ คําปรึกษา
แนะนํ า อีกทัง้ ให้นักศึกษาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการ
เข้ามาขอรับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลักวิชา
ของการให้คําปรึกษาที่ดี (Counseling) คณะจึงควรให้
ความสํ า คัญ และสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องงานกิ จ การ
นักศึกษาเข้าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อจะได้
นํ าความรูท้ ่ไี ด้รบั ให้คําแนะนํ านักศึกษาได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้คณะควรจัดให้มหี ้องให้คําปรึกษาโดยเฉพาะ
เป็ นสัดส่วน มีความเป็ นส่วนตัว เพือ่ ให้นกั ศึกษากล้าทีจ่ ะ
บอกเล่าเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
7.5 งานบริการทุนการศึกษา สิง่ ทีเ่ ป็ นปญั หาสําหรับ
ทุกคณะและนักศึกษาในเรื่องทุนการศึกษา คือ ความไม่
เพีย งพอของจํ า นวนทุ น การศึก ษาที่ไ ด้ร ับ จัด สรรจาก
มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่ วยงานภายนอกทัง้ จากภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะนั ก ศึก ษาของคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่ ง
เป็ นนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด และส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวที่มฐี านะทางเศรษฐกิจไม่ดี ดังนัน้ สิง่ ที่คณะ
ควรต้ อ งดํ า เนิ น การและมีค วามเป็ น ไปได้ ใ นการช่ ว ย
บรรเทาความเดือดร้อนแก่นกั ศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์
ในการศึกษาจริง ภายใต้ขอ้ จํากัดในด้านวงเงินและจํานวน
ทุ น การศึก ษาที่ไ ด้ ร ับ การจัด สรรมา นอกจากนั น้ การ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วเรื่องทุนการศึกษา จึงต้องมีช่องทางใน
การเผยแพร่ให้มากขึน้ เช่น ผ่านทางสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ

1/24/60 BE 11:32 AM

90

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 7 No. 2 July – December, 2016

คณะควรต้องจัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพิม่ เติมหรืออาจให้
ทุนการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย
8. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
.1 ควรศึกษาปจั จัยองค์ประกอบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของหน่ วย
กิจ การนั ก ศึก ษา เพื่อ เป็ น แนวทางการพัฒ นาและให้
บริ ก ารของหน่ ว ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนื อ ให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่ อ
ความต้องการของนักศึกษาต่อไป
.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมทีม่ ตี ่อการให้บริการของหน่วยงาน
อื่นภายในมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนางานบริการต่าง ๆ อันจะทําให้นักศึกษาเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดต่อไป
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