
 

ชื่อโครงการวิจัย  :   ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และ  นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการให้บริการ 

         ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   
Satisfaction  of  Mattayomsuksa  Three  and  Six Students  in   

 Academic    year  2010  Towards  Academic  Service of  
 Mahasarakham  Univesity   Demonstration  School  (Secondary  

   Division) 
ผู้วิจัย                   สิริมณี  ค าชมภู  วงค์เดือน  ปะจันทัง  และทิวาภรณ์  เมฆเสนา 

ชื่อแหล่งเงินทุน      ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้  ประจ าปีการศึกษา  2554 

                          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  

ระยะเวลาที่วิจัย      1  พฤศจิกายน  2553 ถึง 30 กันยายน  2554 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  คือ  1.)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและ
งานทะเบียนและประมวลผล 2.)  เพ่ือหาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบงานในฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล  ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในท าวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    และ  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จ านวน  100  คน  ประจ าปีการศึกษา  2553  ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย  (Simple Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบสอบถาม  จ านวน  1  ชุด  การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

    1.  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและ
งานทะเบียนและประมวลผล  มากท่ีสุด  3  อันดับแรก  คือ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
วิชาการ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ( =4.84)  เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ  
อ่อนน้อม  ( =4.50)  และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนและประมวลผล  การแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ( =4.48)  และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี



ที่  3  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
(ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล  น้อยที่สุดคือ  3  อันดับสุดท้าย          
คือ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนและประมวลผล  เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ  อ่อนน้อม  
( =3.50)  เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีสุภาพกับผู้มารับบริการ  ( =3.46)  กระบวนการให้บริการมีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์     ( =3.38)  ตามล าดับ   

 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและ
งานทะเบียนและประมวลผล  มากท่ีสุด  3  อันดับแรก  คือ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
วิชาการ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ( =4.68)  เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ  
อ่อนน้อม       ( =4.52)  เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีสุภาพกับผู้มารับบริการ  ( =4.44)  และความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  น้อยที่สุดคือ  3  อันดับสุดท้าย  คือ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการหาง่าย  ( =3.48)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกห้องทะเบียนและ
ประมวลผล  สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง  สวยงาม  ( =3.42)  และ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง  สวยงาม  ( =3.38)  ตามล าดับ 

3.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล  สรุปผลได้
ดังนี้   

           3.1 ปัญหาที่เกิดต่อความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียน
และประมวลผล  เช่น  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนและประมวลผล  คือ  เจ้าหน้าที่ยังขาดมี
ความสุภาพ  อ่อนน้อม  เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีไม่ค่อยสุภาพกับผู้มารับบริการเท่าที่ควร  กระบวนการให้บริการมี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์บางครั้งยังขาดความยืดหยุ่น      

3.2 ปัญหาที่เกิดต่อความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียน
และประมวลผล  เช่น  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการหาอยากไม่สะดวก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกห้องทะเบียนและประมวลผล  สถานที่ให้บริการไม่มีความกว้างขวาง  สวยงาม  
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการไม่มีความกว้างขวาง  สวยงามเท่าที่ควร
เนื่องจากภาพรวมสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยการต่อการมาติดต่อ   

 


