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บทคัดย่อ  

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความเข้าใจการเปิดรับ ทัศนคติ

และความคาดหวังต่อ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความรู้ต่องานบริการทางการศึกษาของนักศึกษาที่มีต่อ

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

300 คน  โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามด้วยตนเอง (Self-Administrative Quantitative) ในระหว่างเดือน               

เมษายน - พฤษภาคม 2559 ใช้การวิเคราะห์โดยน าเสนอในรูปแบบตารางเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้ สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ 0.01       

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา่ 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง  20 ปี อยู่ในระดับชั้นปีที่ 2  ส่วนใหญ่ศึกษา

อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทสื่อเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การเปิดรับสื่อใน

ช่วงเวลาหัวค่ าถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.)  ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร เรื่อง การประกาศ

ผลการศึกษา 

3. โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น “ด้านช่องทางการให้บริการ” ด้านองค์กร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้

ถูกต้องเกี่ยวกับ ประเด็น “ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่ประกาศผลการศึกษาจากการประมวลผล
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ของอาจารย์เจ้าของวิชา เท่านั้น” ด้านค่าธรรมเนียม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ถูกต้องเก่ียวกับ ประเด็น 

“ส านักงานทะเบียนนักศึกษา รับผิดชอบในการจดทะเบียนและตัดเงินออนไลน์ผ่านระบบ” ด้านช่องทางการ

ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับ ประเด็น “ส านักงานทะเบียนนักศึกษา   มีบริการ 

Automatic Document Machine บริการเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ” และด้านการส่งเสริมการ

ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับ ประเด็น “ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มีกิจกรรม

ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการทางการศึกษา”  

4. โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อยู่ใน   ระดับดี ด้านองค์กร กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในระดับดี      ด้ านอัตราค่าธรรมเนียม กลุ่ มตัวอย่างมีทัศคติต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับ   ปานกลาง ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับดี และด้านการส่งเสริมการให้บริการกลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับปานกลาง 

5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความถี่ในการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ใน 1 ภาคการศึกษา 1-5 ครั้ง และกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ในช่วงเวลา 10.31-12.00 น.  

6. โ ด ย ภ า พ ร ว ม  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ค ว า ม ค า ด ห วั ง ต่ อ ส า นั ก ง า น ท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น หัวข้อ “ด้านอัตราค่าธรรมเนียม” มากที่สุด โดยด้านองค์กรกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความคาดหวังประเด็น “จัดล าดับการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ตามล าดับ” มากที่สุด ด้านอัตรา

ค่าธรรมเนียมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังประเด็น “ค่าธรรมเนียมใบรับรองทางการศึกษา

เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ” และประเด็น “ค่าธรรมเนียมการให้บริการคุ้มกับการน าไปใช้

ประโยชน์” มากที่สุด ด้านช่องทางการให้บริการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังประเด็น “การพัฒนา

ระบบสารสนเทศให้รองรับต่อจ านวนผู้ใช้บริการ” มากที่สุด และด้านการส่งเสริมการให้บริการกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความคาดหวังประเด็น “พัฒนาการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของ

ผู้รับบริการได้” มากที่สุด  

7. ผลของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับความรู้ทุกด้าน ของนักศึกษาที่มีต่อ

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

0.01 

8. ผลของความสัมพันธ์ความรู้โดยรวมกับทัศนคติทุกด้านของนักศึกษาที่มีต่อ ส านักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 

ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อ, ความรู,้ ทัศนคติ, พฤติกรรมการใช้บริการ, ความคาดหวัง, ส านักงานทะเบียน

นักศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

ในยุคของโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย์เทคโนโลยี ได้

เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทส าคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการศึกษา ซึ่งการมีบทบาทส าคัญนี้

อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอทีนั้นเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมา

ท าการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยอาศัยองค์ประกอบอ่ืน ๆ ช่วยในการ

จัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดค าสั่งต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ ผู้ที่จะตัดสินใจหรือสั่งการให้

ท างานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้ ผู้บริหาร และผู้ช านาญการ โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการเติบโต และการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหารจัดการของ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการท างานให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการให้อยู่ในมาตรฐานและสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้  

 ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดการ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใส่ใจผู้รับบริการ  โดยก าหนดผู้ใช้บริการเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหาร

จัดการการท างานขององค์กร และมีคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในทุกช่องทางของการติดต่อ ก าหนด

แนวทางการบริหารงานภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่การเป็นส านักทะเบียนต้นแบบ” ภายใต้อักษรสี่ตัว คือ 

“MASS” ดังนี้ Modern ก้าวล้ า น าสมัย หมายถึง      การบริหารและการจัดการด้วยวิชาการและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม ทันสมัยได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล Accuracy ถูกต้อง แม่นย า หมายถึง การบริการข้อมูลทาง

การศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน Smart สะดวก รวดเร็ว หมายถึง การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

Smile ใส่ใจ เต็มใจ หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางอย่างตั้งใจและจริงใจ 

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่นักศึกษา 

อาจารย์ คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกให้ถูกต้อง รวดเร็ว 

รับผิดชอบและให้บริการด้านการรับเข้าศึกษา การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ดูแลเรื่องสถานภาพนักศึกษา การ

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา การเสนอ

ชื่อขออนุมัติปริญญา และการให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริการทางการศึกษา เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของทุกคณะ/สาขาวิชา  ทั้งท่าพระจันทร์และ

ศูนย์รังสิตให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน MASS ของส านักงานทะเบียนนักศึกษาในด้าน Smile ใส่ใจเต็มใจ 

งานบริการของส านักงานทะเบียนนักศึกษา ต้องพบปะกับนักศึกษาโดยตรง ทั้งการบริการหน้าเคาน์เตอร์ 

การตอบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนการศึกษา การออกหลักฐานทางการศึกษา รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ 
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แก่ผู้รับบริการทั้งนี้ ในส่วนของช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการของ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้ 

1. สื่อบุคคล (นักวิชาการศึกษา, นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์)  

2. สื่อจดหมายข่าว (REG TU NEWs)  

3. สื่อเว็บไซต์ (www.reg.tu.ac.th)  

4. สื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์          

5. สื่อสังคมออนไลน์  (Facebook: Registrar.TU) 

6. สื่อสังคมออนไลน์ YouTube: NuREG Thammasat)  

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการเป็นส าคัญ ซึ่ง

ผู้รับบริการในปัจจุบันมีรูปแบบของการรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ส านักงานทะเบียนนักศึกษา จึงพัฒนา

รูปแบบของการบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ MASS 

Strategy เพื่อให้การบริการมีความครอบคลุมในทุกพันธกิจ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา จึงมุ่งเน้นกระบวน

การขับเคลื่อนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการ “ร่วมคิด...ร่วมสร้าง” จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โดย “การร่วมคิด...ร่วมสร้าง” ไม่ได้มีเฉพาะประชาคมส านักงานทะเบียน

นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้รับบริการทุกประเภท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  โดยมีการพัฒนา

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และให้บริการรูปแบบใหม่ พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้กับกลุ่มนักศึกษาผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มาใช้บริการทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด ท าให้มีการยกระดับ

คุณภาพงานบริการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การลดรอบเวลาในการให้บริการเอกสารทางการศึกษา 

การเพิ่มช่องทางการให้บริการที่นักศึกษาสามารถท าด้วยตนเอง “Self – Service”  เป็นทางเลือกใหม่ของ

นักศึกษา สะดวก รวดเร็วทันใจ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการทางการศึกษาของส านักงาน

ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้ 

บริการที่ 1 บัตรนักศึกษา Smart Card  นอกเหนือจากเป็นบัตรประจ าตัวนักศึกษา และ

บัตร ATM แล้วนั้น ยังได้เพิ่มบริการบัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Smart Purse  ที่สามารถใช้ช าระ

เงินค่าเอกสารทางการศึกษา ทั้งหน้าเคาน์เตอร์ของส านักงานทะเบียนนักศึกษาและช าระผ่านเครื่องผลิต

ใบรับรองอัตโนมัติ โดยสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามช่องทางการเติมเงินของ

ธนาคารกรุงไทยฯ  

บริการที่ 2 คือ ใบเสร็จ Online กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลักใน

การออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา ร่วมมือกับส านักงานทะเบียนนักศึกษา ในการปรังปรุงระบบเพื่อให้

สามารถจัดท าใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยระบบที่นักศึกษา

สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เอง ผ่านระบบสารสนเทศการให้บริการทางการศึกษาของส านักงานทะเบียน
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นักศึกษา หลังจากการตัดเงินในบัญชีเรียบร้อยแล้ว 10 วัน โดยการสั่งพิมพ์ครั้งแรกนักศึกษาจะได้รับ 

ใบเสร็จ ต้นฉบับ  

บริการที่ 3 ใบรับรอง Online นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบใบรับรองออนไลน์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.reg.tu.ac.th ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน เสร็จแล้วพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน เพื่อน าไปยื่นช าระเงินค่าใบรับรองที่ธนาคารกสิกรไทย หรือ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย  

บริการที่ 4 เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น นักศึกษา

สามารถขอเอกสารทางการศึกษาด้วยตนเองง่ายๆ โดยใช้คู่กับบัตรนักศึกษา Smart Purse มีให้บริการทั้ง 3 

ศูนย์การศึกษา ดังนี้  หอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หอสมุดปรีดีพนมยงค์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และอาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

บริการที่ 5 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต Online ทางเลือกใหม่ของบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา

สามารถท ารายการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th แล้วช าระค่าธรรมเนียมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บัณฑิตสามารถเลือกรับเอกสารส าเร็จ

การศึกษาได้ 2 วิธี คือ มารับด้วยเองตน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ 

และบริการที่ 6 SIM TU หรือ TU NEWS เป็นการให้บริการข่าวสารผ่าน SMS ส าหรับ

นักศึกษา  ซึ่งข่าวสารที่ได้รับนั้นจะเป็นการอัพเดทสถานะต่าง ๆ ของนักศึกษา หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่

เก่ียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้บริการได้เฉพาะเครือข่าย AIS เท่านั้น  

จากภารกิจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจจะศึกษาว่านักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเปิดรับ ทัศนคติและความคาดหวังต่อ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความรู้

ต่องานบริการทางการศึกษาของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อ

น าความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ใน

การให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการ ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา และสามารถเลือกใช้สื่อ

ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการทางการศึกษาของ ส านักงานทะเบี ยนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบยีนนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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2. เพื่อศึกษาความรู้ต่องานบริการทางการศึกษาของนักศึกษาทีม่ีต่อ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบยีนนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับสื่อกับความรู้ ของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบยีน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้กับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อ ส านักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มีรูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research Method) มี

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional 

Study) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administrative) กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทุกคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ทั้งหมด 21 คณะ จ านวน 300 คน 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ ส านักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  

จากการศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ

หญิงมากเพศชาย โดยส่วนใหญ่อายุ 20 ปี และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 มากที่สุด โดยหากจ าแนกตาม

คณะ พบว่า         กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากที่สุด  

ผลศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อส านักงานทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทสื่อเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th มากที่สุด อาจเนื่องมากจากสื่อ 

ประเภทนี้ เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยนักศึกษาสามารถเปิดรับข้อมูล 

ข่าวสารผ่านการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และสมาร์ทโฟนได้ทุกทีทุกเวลาที่มีการ
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เชื่อมต่อ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้สื่อประเภทนี้ยัง

เ ป็ น ก า ร สื่ อ ที่  มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ด า ร ง ชี วิ ติ ป ร ะ จ า วั น ข อ ง นั ก ศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะให้ ความสนใจกับสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สื่อเว็บไซต์ 

www.reg.tu.ac.th ของส านักงานทะเบียนนักศึกษายังเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาในการ

แสวงหาข้อมูลการใช้บริการทางการศึกษา เช่น การจดทะเบียน การดูผลการศึกษา การขอใบรับรองทาง

การศึกษา และการดูตารางเรียนตารางสอบ ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ 

(McCombs and Becker, 1979: 51-52) ที่กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับ

สื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตาม

ความเคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวจากการ เปิดรับข่าวสาร ท าให้คนเป็นที่ทันเหตุการณ์ 

ทันสมัย และเพื่อการตัดสินใจ (Decision)      การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของ

ตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องชีวิตประจ าวัน    

โดยหากจ าแนกตามประเภทข่าวสารที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับเป็นประจ า พบวา่ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับข่าวสารเรื่อง การประกาศผลการศึกษา มากที่สุด เพราะผล

การศึกษาเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการทราบมากที่สุด เนื่องจากมีผลต่อการตัดสินใจต่อการวางแผนการ 

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัย ของเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (2556, น. บทคัดย่อ) เรื่อง “การเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึง

พอใจของนิสิตที่มี ต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการวิจัยพบวา่ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีความต้องการการเปิดรับข่าวสาร เรื่อง ข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน

เรียน การตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งจบการศึกษาได้ถูกต้องและตรงเวลา  

ผลการศึกษาด้านความรู้ต่องานบริการทางการศึกษาของนักศึกษาที่มีต่อ ส านักงานทะเบียน 

นักศึกษา พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับส านักงานทะเบียน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น“ด้านช่องทางการให้บริการ” มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

นักศึกษามีการใช้บริการผ่านช่องทางการให้บริการของส านักงานทะเบียนนักศึกษาอยู่เป็นประจ า จึง

จ าเป็นต้องรับข้อมูลข่าวสาร     การประชาสัมพันธ์ด้านช่องทางการให้บริการ เนื่องจากช่องทางการ

ให้บริการต่าง ๆ ของส านักงานทะเบียนนักศึกษา  มีหลากหลายช่องทาง จึงท าให้นักศึกษามีความเข้าใจและ

รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับด้านช่องทางการให้บริการมากกว่าข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ในส่วนของความเข้าใจด้าน

องค์กร พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเข้าใจถูกต้องเก่ียวกับส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น “ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่ประกาศผลการศึกษาจากการ 

ประมวลผลของอาจารย์เจ้าของวิชา เท่านั้น” มากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาทราบถึงบทบาทและ

หน้าที่ ของส านักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้ยังมีภารกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาอย่างชัดเจน ใน

ส่วนของ ความเข้าใจ ด้านค่าธรรมเนียม พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเข้าใจถูกต้อง

เกี่ยวกับ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น “ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
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รับผิดชอบใน การจดทะเบียนและตัดเงินออนไลน์ผ่านระบบ” มากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาต้อง

ด าเนินการจดทะเบียนเรียนและตัดเงินออนไลน์ผ่านระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th อยู่เป็น

ประจ าและเป็นเร่ืองที่นักศึกษาทุกคนให้ความส าคัญ  

ในส่วนของความเข้าใจ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มี

ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับส านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น “ส านักงาน

ทะเบียนนักศึกษา          มีบริการ Automatic Document Machine บริการเครื่องผลิต ใบรับรอง

อัตโนมัติ” มากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า เป็นช่องทางการให้บริการที่นักศึกษาสามารถรับบริการได้ด้วย ตนเอง 

สะดวก รวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องเข้ามารับบริการ     ขอใบรับรองที่หน้าเคาน์เตอร์ของส านักงานทะเบียน

นักศึกษา เพราะเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา ในส่วนของความเข้าใจ ด้าน

การ ส่งเสริมการให้บริการ พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับส 

านักงาน ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น “ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มีกิจกรรม

ออกบูธประชา สัมพันธ์งานบริการทางการศึกษา” มากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานทะเบียนนักศึกษา

จัดกิจกรรม ออกบูธประชาสัมพันธ์เป็นประจ าก่อนการเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถ

เข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ตรงประเด็นจากผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด

ของ สุชัยยัณต์ โชติ พันธ์ (2552 น. 26) ที่กล่าวว่า ความรู้ เป็นขั้นตอนแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการจดจ า      โดยการนึก มองเห็น ได้ยิน และได้ฟัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสั่งสมขึ้นจาก

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และ เมื่อเติบโตขึ้นบุคคลย่อมมีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น โดยแต่ละบุคคลก็จะมี

ประสบการณ์แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละบุคคลได้รับ ดังจะแสดงออกให้เห็นในทางพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคล   

 ผลการศึกษาด้านทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา พบว่า นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทัศนคติต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับดี            

มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังจากด้านช่องทางการให้บริการสูงที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน อาจเป็นเพราะว่า ส านักงาน

ทะเบียนนักศึกษามีการพัฒนาช่องทางการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ทั่วถึงทุก

กลุ่ม ผู้รับริการ และสามารถใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง ในส่วนของด้านองค์กร พบว่า นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทัศนคติต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา ด้านองค์กร อยู่ในระดับดี อาจเป็น 

เพราะว่า นักศึกษาได้เข้ามารับบริการจากส านักงานทะเบียนนักศึกษา โดยตรงจากบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ

ด้าน ท าให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการและส่งผลดีให้กับภาพลักษณ์ขององค์กรไปด้วย ทั้งนี้สอดคล้อง

กับแนวคิดของ โรเจอร์ส (Rogers, 1978: 208-209)        ที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็นดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้นคิดและ

รู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้างวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจาก

ความ เชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

และเป็นมิติ ของการประเมินเพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในที่

เป็นผลกระทบ มาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป   
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ในส่วนของด้านอัตราค่าธรรมเนียม พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทั ศนคติต่อ 

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา ด้านอัตราค่าธรรมเนียม อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าส านักงาน

ทะเบียนนักศึกษา     เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ของ

นักศึกษา จึงท าให้นักศึกษามีความเข้าใจว่า ส านักงานทะเบียนนกัศึกษาเป็นผู้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและ

ดูแลรับผิดชอบอัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษาทั้งหมด ในส่วนของด้านการส่งเสริมการให้บริการ พบว่า 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทัศนคติต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษาด้านการส่งเสริมการให้บริการ 

อยู่ในระดับ ปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานบริการทางการศึกษาของ

ส านักงานทะเบียนนักศึกษาส่วนมากจัดร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจจะส่งผลให้

นักศึกษาเกิดความสับสนในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ (รุ่งนภา, 2536) ที่กล่าว

ว่า ความรู้สึกของบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้

บุคคลแสดง ปฏิกิริยา และกระท าต่อสิ่งนั้น ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ ทัศนคติเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถ

มองเห็นได้อย่าง ชัดเจน        

  ผลการศึกษาด้านความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา พบว่า นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคาดหวังต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา ด้านอัตราค่าธรรมเนียมในระดบัสงู        

โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังจากด้านอัตราค่าธรรมเนียมสูงที่สุดจากทั้ง 

4 ด้าน อาจเป็นเพราะว่า อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้นักศึกษามี

ความคาดหวัง      ในด้านอัตราค่าธรรมเนียม อยู่ในระดับสูง โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความ

คาดหวังในประเด็น “ค่าธรรมเนียมใบรับรองทางการศึกษาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ”และ 

ประเด็น “ค่าธรรมเนียมการให้บริการคุ้มกับการน าไปใช้ประโยชน์” มากที่สุด ในส่วนของด้านองค์กร พบว่า 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคาดหวังต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา ด้านองค์กร อยู่ใน

ระดับสูง อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานทะเบียนนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี

หน้าที่ ให้บริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา จึงท าให้นักศึกษามีความคาดหวังใน

ด้าน องค์กรในระดับมาก เนื่องจากองค์กรเป็นกลไกลส าคัญในการบริหารจัดการกระบวนการท างานต่าง ๆ 

ให้กับ นักศึกษา สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริการได้อย่าง   มีประสิทธิภาพทั้งนี้สอดคล้องกับ

แนวคิดของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540:18) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์กรหรือ

ธุรกิจบริการใด ๆ ก็มักจะคาดหวังว่าจะได้รับการบริการอย่างได้อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจ าเป็นที่จะต้องรับรู้ 

และเรียนรู้ เกี่ยวกับ ความคาดหวังพื้นฐาน และรู้จักส ารวจ ความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ        เพื่อ

สนองบริการที่ตรง กับ ความคาดหวังซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจ

ขึ้นได้   

ในส่วนของด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคาดหวัง

ต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับสูง อาจเป็นเพราะว่าช่ อง ทางการ

ให้บริการเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริการมีความคาดหวังต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก ผู้รับบริการมี
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อัตราการเพิ่มขึ้นทุกปี ระบบการจดทะเบียนและช่องทางการให้บริการต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาไปตาม

เทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองความต้องการด้านช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและทันสมัย

มากยิ่งขึ้น ในส่วนของด้านการส่งเสริมการให้บริการ พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความ

คาดหวังต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษา ด้านการส่งเสริมการให้บริการ อยู่ในระดับสูง โดยมีความคาดหวังกบั

ประเด็น “พัฒนาการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับบริการได้” มากที่สุด อาจ

เป็น เพราะว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานทะเบียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะ

ช่วยท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการของส านักงานทะเบียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น นั่นเอง 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ ส านักงาน

ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 

1. ควรปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้รับบริการ และพัฒนา

ระบบไอทีให้สามารถรองรับกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพราะในช่วงเวลาการ จด

ทะเบียน นักศึกษาส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาเว็บไซต์ล่ม ค้นหารายวิชาไม่พบ และไม่สามารถด าเนินการจด

ทะเบียนได้ส าเร็จ  

2. ควรพัฒนาระบบการด าเนินงานระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะ ในการประสานงานด้านการ

ส่งผลการศึกษาให้มีความถูกต้องและรวดเร็วมากกว่านี้ เพราะ ระบบการด าเนินงานในปัจจุบันท าให้

นักศึกษาและกลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการประกาศผลการศึกษาล่าช้าเป็นเพราะการท างานของ

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา เท่านั้น  

3. ควรปรับปรุงขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการส่งผลการศึกษาให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากใน

ปัจจุบันผลการศึกษาออกช้าและออกไม่ครบ ส่งผลกระทบให้นักศึกษาส่วนมากเสียโอกาส ไม่สามารถขอ

เอกสารใบรับรองการจบการศึกษาไปสมัครงาน หรือไปสมัครเรียนต่อได้   

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานทะเบียนนักศึกษา และ

ขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนในการประกาศผลการศึกษาอย่างชัดเจน ในเรื่องการประกาศผล

การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและผู้รับบริการทุกกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ ส านักงาน

ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะ การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความคาดหวัง
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ของนักศึกษาที่มีต่อ ส านักงานทะเบียนนกัศึกษา แค่เฉพาะ 4 ด้านในภาพรวม และเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ

เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาด้านการให้บริการที่เป็นภารกิจหลักของส านักงานทะเบียน

นักศึกษา และควรเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน สามารถน ามาพัฒนาการให้บริการได้

อย่างตรงจุด 

2. ในการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีใน

การศึกษาครั้งต่อไป ควรเป็นการเปิดรับความคิดเห็นจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญา

โท-เอก และกลุ่มผู้รับริการอื่น ๆ ด้วยเนื่องจากส านักงานทะเบียนนักศึกษา ไม่ได้ให้บริการแก่นักศึกษาอย่าง

เดียวเท่านั้น เพื่อจะได้น าข้อมูลความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไปในอนาคต 

3. ในการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ศูนย์

รังสิต    ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาจากนักศึกษาทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา เพื่อจะได้มีข้อมูลที่หลากหลาย

สามารถน ามาเทียบเคียง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรต่อไป 
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