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บทคัดยอ 
 

ชื่อเรื่อง   :  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  
ชื่อผูเขียน :  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
ปการศึกษา :  2553 
   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง และ
เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการดานบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
ตลอดจนเปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรังหรือในสวนของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานอ่ืน ๆ   ประชากรท่ีเปนเปาหมายในการศึกษาวิจัย คือ  นักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูระดับชั้นปริญญาตรี  ปริญญาโท  และบุคคลท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   ในการศึกษาได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด  ไดกลับคืนมาจํานวน 
284 ชุด  คิดเปนรอยละ 94.67  รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูล
ดังกลาวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  กําหนดใหระดับความเชื่อมั่นโดยวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) และไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.808 
 ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังน้ี  
 ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง จากผลการศึกษาวิจัยใน
ภาพรวม พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  อยูในระดับสูง 
 พิจารณาระดับประสิทธิภาพการบริการวิชาการในแตละดานจะพบวา  
ประสิทธิภาพดานการใหบริการของเจาหนาท่ีอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดาน
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง เปนการศึกษา
เพ่ือตองการทราบถึงระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 4 ดาน ไดแก ดาน
กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก  และดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ขอขอบนักศึกษาระดับปริญญาชั้นตรี  ปริญญาโท และบุคคล
ทั่วไปทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี  ตลอดจนผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกทานท่ีใหการสนับสนุน   ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสิทธิพันธ  
พุทธหุน   อาจารยณัฐพันธน  วรรณบวร  ที ่ใหคําปรึกษา จนทําใหเอกสารฉบับน้ี
บรรลุผลสําเร็จ   

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชนตอผูที่สนใจ
ศึกษาและการทําการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป  หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด 
ผู ทําการศึกษาวิจัยตองขออภัยและขอนอมรับในความผิดพลาดและขออภัยไว ณ 
โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เปดการ

เรียนการสอน  เปนสาขาลําดับท่ี  12  เริ่มกอต้ังในป  พ.ศ. 2543  โดยไดรับความรวมมือ
และความอนุเคราะหจากองคกรทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  ผูบริหารสถานศึกษาหลาย
แหงในจังหวัดตรังท่ีตองการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงข้ึนโดยไมตองเดินทาง
ไปศึกษาตอในกรุงเทพมหานคร  เปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย  การขยายโอกาส
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจากสวนกลางมาสูภูมิภาค มกีารเรยีนการสอนท้ัง
ระดับปรญิญาตรี  ปรญิญาโท  และปรญิญาเอกโดยไมจํากัดวัยของผูเรียน  นับไดวาเปน
การเพ่ิมพูนความรู ชวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีข้ึนอยางแทจริง  

ตลอดระยะเวลารวม 10 ป  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
ไดผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกไปรับใชสังคมแลวมากกวา 3,500 คน  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง จะพัฒนาตอไปดวยความ
มุงม่ันตามแนวปรัชญา ปณิธาน ที่วา  บริการเพ่ือการศึกษา  มุงม่ันพัฒนา  เสริมสราง
ปญญาแกชุมชน  

ในปจจุบันมีการแขงขันของสถาบันทางการศึกษาสูงมาก  มีการนํากล
ยุทธที่หลากหลายมาใชเพ่ือจูงใจใหมีผูสนใจเขามาศึกษาในสถาบันของตน แตนั่นก็แค
ปจจัยในการจูงใจขั้นตนเทาน้ัน  สิ่งท่ีสําคัญที่สุดท่ีจะดึงดูดใหนักศึกษาพึงพอใจใน
สถาบันไดอยางแทจริงนั้นก็คือ การใหบริการทางดานการศึกษา โดยเฉพาะการบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพสูงก็จะสรางความพึงพอใจใหแกนักศึกษาหรือผูที่สนใจ  ซึ่งใน
ปจจุบันการใหบริการวิชาการบางงานยังขาดประสิทธิภาพ ไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวาง
ไว จึงเกิดผลกระทบตอศักยภาพการบริหารจัดการของสาขา  ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการ
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 จากสภาพปญหาดังกลาว  ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการใหบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ใน
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบรกิารวิชาการ  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก  ดานสวัสดิการนักศึกษา  เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงแนวทางการใน
พัฒนา  ปรับปรุงแกไข  และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดตรัง ให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงคของการศกึษาวิจัย 

 
 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการในดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการดาน
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง 
  

สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ประสิทธภิาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง อยูในระดับดี 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศกึษาระดับปริญญาโท มคีวามพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ ไมแตกตางกัน  

 

ขอบเขตของการวิจัย  
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยมีขอบเขต
การวิจัยดังนี้    
 1.  ขอบเขตดานประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี  นักศึกษาปริญญาโท และบุคคลท่ัวไป จํานวน 300  คน   
 2 .   ขอบเขตดานเนื้ อหา   เปนการศึกษาองคประกอบท่ี เปนตัวกํ าหนด
ประสิทธิภาพดานการบริการวิชาการ ไดแก 
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  - ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการวิชาการ 
  - ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
  - ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
  - ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 3.  ขอบเขตดานเวลา  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง
เดือน ตุลาคม 2553 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 ในการศึกษาครั้งน้ี  ไดนิยามศัพทที่เกี่ยวของ  ไวดังน้ี 
 นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ระดับชั้นปริญญาตรี  และนักศึกษา
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
 บุคคลทั่วไป  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมกลุมท่ีเขามาติดตอ สนใจ  สอบถาม 
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  
 ความคิดเห็น  หมายถึง  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  นักศึกษา 
 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกท่ีดี  ความประทับใจหรือความพอใจ  
ความรูสึกชอบอันเกิดจากการรับรูเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ของนักศึกษาที่มีตอ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ในดาน
กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก  และดานสวัสดิการนักศึกษา 
 กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ  หมายถึง  การใหบริการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการบริการวิชาการ  ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีข้ึนและการจัดหาข้ันตอนในการ
ใหบริการในดานตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ ที่นักศึกษาควรจะไดรับตามท่ีทางมหาวิทยาลัย
กําหนด  
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 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  หมายถึง  การดําเนินงานใหบริการของ
เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ในงาน
บริการวิชาการ 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  หมายถึง  การใหบริการในดานสถานท่ี  อุปกรณ
และเครื่องมือเครื่องใช ที่เอ้ืออํานวยตอการรับบริการวิชาการ  เชน ที่นั่งพักสําหรับผูมา
ติดตอขอรับบริการ  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยในการใหบริการ 
  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 1. ไดทราบประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 

 2.   ทราบปญหาและขอเสนอแนะตาง  ๆ  ในการใหบริการวิชาการ  ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
 3.  ใหเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการดาน
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
  



บทท่ี 2 
แนวความคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

  
 การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี   และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือนํามาศึกษา
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ   ซึ่งไดศึกษาประเด็นตาง ๆ ที่จะนําเสนอ  ดังน้ี 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 
 2. แนวคิดหลักในการประเมินผล 
 3. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  

หลัการบริการงานคุณภาพ 8 ประการ 
หลัการที่ 1 : องคกรที่ใหความสําคัญแกลูกคา  (Customer Focused 

Organization)  
“องคกรตองพึงพิงลูกคาเพ่ือความอยูรอด  ดังน้ันจึงควรทําความเขาใจความ

ตองการของลูกคาทั้งในสวนปจจุบันและอนาคต และทําใหบรรลุความตองการเหลานั้น  
รวมถึงความพยายามท่ีจะทําใหไดเกินความคาดหวังของลูกคา” 

หลักการท่ี 2 :  ความเปนผูนํา (Leadership) 
“ผูนําเปนผูกําหนดความเปนเอกภาพของวัตถุประสงคและทิศทางขององคกร 

ผูนําตองเปนผูสรางและธํารงไวซึ่งปจจัยเกื้อหนุนภายในท่ีสนับสนุนใหทุกคนสามารถมี
สวนรวมและสงเสริมการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได” 

หลักการท่ี 3 : การมีสวนรวมมือของบุคลากร (Involvement of People)  
“พนักงานทุกระดับถือเปนหัวใจสําคัญขององคกรและการใหความรวมมืออยาง

เต็มที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน  ยอมก็ใหเกิดประโยชนแกองคกร” 
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หลักการท่ี 4 :  การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)  
“ผลลัพธที่ตองการสามารถบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทรัพยากรและ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของไดรับการบริหารจัดการอยางเปนกระบวนการ” 
หลักการท่ี 5 :  การบริหารเปนระบบ (System Approach to Management)  
“การบงชี้  การทําความเขาใจและการบริหารจัดการในเชิงระบบท่ีประกอบดวย

กระบวนการตาง ๆ ที่มีความสัมพันธตอกัน  เพ่ือวัตถุประสงคที่กําหนดไว จะชวย
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร” 

หลักการท่ี 6 :  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)  
“การปรับปรุงอยางตอเน่ืองควรไดรับการกําหนดใหเปนวัตถุประสงคถาวรของ

องคกร” 
หลักการท่ี 7 :  การตัดสินจากขอมูลท่ีเปนจริง (Factual Approach to Decision 

Making)  
หลักการที่ 8 :  ความสัมพันธกับผูขายเพ่ือประโยชนรวม (Mutually Beneficial 

supplier Relationship) (คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มร.2550) 
 
2. แนวคิดหลักในการประเมินผล 
 พศมน  เจตนครองสุข (2549)  ความหมายการประเมินผล  เปนกระบวนการใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับแผนงานท่ีต้ังไว เปน
การควบคุมและเรงรัดงานใหเปนไปตามแผน  อีกทั้งเปนการศึกษาปญหาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือหาทางแกไขและนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  และใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต 
 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลักการสําคัญ ๆ ซึ่งเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการประเมินเปนไปอยางถูกตองและบรรลุตาม
วัตถุประสงค มีดังน้ี 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาผลการปฏิบัติงาน  
มิใชประเมินคาบุคคล (Weigh the Work – Not the Worker) กลาวคือ  ผูประเมินจะ
คํานึงถึงการประเมินคาของผลการปฏิบัติงานเทานั้น  มิไดมุงประเมินคาของตัวบุคคล
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 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูบังคับบัญชาทุกคน  ทั้งน้ีเนื่องจากในกระบวนการจัดการ  ผูบริหารหรือผูบังคับ 
บัญชามิไดมีหนาที่เพียงแตการวางแผน  การจัดการองคการ  การจัดคนเขาทํางาน การ
สั่งงาน  และการประสานงานเทาน้ัน  แตงยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการ
และควบคุมงานในหนวยงานของตนใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
อีกดวย  ผูบังคับบัญชาจึงตองคอยติดตามความกาวหนาของงานอยูตลอดเวลา  รวมทั้ง
ควบคุม  ดูแลงานท่ีตนมอบหมายส่ังการผูใตบังคับบัญชาไปนั้น ใหดําเนินการไปจน
บรรลุผลสําเร็จ 
 3. การประเมินผลกการปฏิบัติงานจะตองมีความแมนยําในการประเมิน  หมายถึง  
เชื่อม่ันได (Reliability) ในผลการประเมิน  และความเท่ียงตรง (Validity) ของการ
ประเมิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีเครื่องมือหลักชวยในการประเมิน  ที่
สําคัญ ไดแก  ใบกําหนดหนาที่งาน  (Job Description)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personal Procedure on 
Performance Appraisal)  
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีการแจงผลการประเมิน และหารือผล
การปฏิบัติงาน  ภายหลังเสร็จส้ินการประเมินแลว  เพ่ือใหพนักงานทราบถึงขอดี  
ขอบกพรองในการปฏิบติังาน  เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  และเพ่ือเปดโอกาสให
พนักงานไดแสดงความรูสึก ซักถามขอของใจ  ขอคําแนะนํา หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูบังคับบัญชาของตน 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการดําเนินการเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง 
 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  จะมีประโยชนตอการบริหารงาน
ขององคกรมากนอยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาประเมินผล
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3. แนวคิดเกีย่วกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลตอความสําเร็จของงานให
เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับการตอบ 
สนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค 
ผูรายงานไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ โดยมีผูใหความหมายของความ
พึงพอใจไวหลายทรรศนะดวยกัน  ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
 เพาเวลล (Powell.1983:17-18) ไดเสนอความหมายของความพึงพอใจวา  
หมายถึง  ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลตอสิ่งแวดลอมไดอยางดี  และเกิด
ความสมดุลระหวางความตองการของบุคคล  และไดรับการตอบสนอง  จากความหมาย
ของความพึงพอใจที่กลาวมาอาจสรุปไดวา  ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกของบุคคลท่ี
แสดงออกเปนความชอบใจ  พอใจ  เมื่อไดรับการตอบสนองอยางสมดุลกับความ
ตองการของบุคคลท้ังรางการและจิตใจ  จะชวยลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง
หรือหมดไป 
 สมยศ  นาวีการ (2521,158)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา  เปนความ
รุนแรงของความตองการสําหรับผลลพัธอยางใดอยางหน่ึง 
 เดวิส (Devis, 1964  อางถึงใน กรชกร  ชวติ, 2554)  ใหความหมายเกี่ยวกับความ
พึงพอใจไววา  เปนความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับผลประโยชนทีไ่ดรับ 
 กิติมา  ปรีดิลก (2524,321-322) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา  
หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ ของ
งาน  และเขาไดรับการตอบสนองความตองการของเขาได  
 หลุย  จําปาเทศ  (2533,35)  ไดอธิบายวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความตองการ
ไดบรรลุเปาหมาย  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอยางมีความสุข  สังเกตไดจากสายตา  
คําพูดและการแสดงออก 
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 ชริณี  เดชจินดา  (2530,45)  กลาวถึงความพึงพอใจวา  หมายถึง  ความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดส่ิงหรือหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ความรูสึกพอใจจะ
เกิดข้ึนเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับ
หน่ึง  ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึนหากความตองการหรือจุดมุงหมายน้ัน
ไมไดรับการตอบสนอง  
 ขอบขายของความพึงพอใจ  
 โดยทั่วไปของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ มิติ
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการไดรับ
บริการ (Service satisfaction) ในการศึกษาครั้งน้ี  เปนการศึกษามิติดานการรับบริการ  
ซึ่งสามารถขยายความไดดังน้ี 
 การศึกษาความพอใจในการบริการ (Service satisfaction) ซึ่งเนนการประเมินคา
โดยลูกคาหรอืผูรับบริการตอการจัดบริการเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  หรือชุดของบริการท่ี
กําหนดข้ึน  ซึ่งเปาหมายของการศึกษามิตินี้  เปนไปเพ่ือคนหาขอเท็จจริงในระดับความ
พึงพอใจและคนหาสาเหตุปจจัยแหงความพึงพอใจนั้น  ในกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน
ดวย   ซึ่งจะเห็นวา  แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เกี่ยวของสัมพันธกับทัศนคติ
อยางแยกกันไมออก 
 สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นคอนขางจะมีผูศึกษาอยางกวางขวาง 
โดยศึกษาดานองคประกอบดานตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  องคประกอบดานความรูสึก  (affective component) เปนลักษณะของ
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคล  องคประกอบทางความรูสึกนั้นมี 2 ลักษณะ  คือ  
ความรูสึกทางบวก  ไดแก   ความพอใจ  เปนใจ  และความรูสึกทางลบ  ไดแก  ไมชอบ 
ไมพอใจ  กลวั  รังเกียจ 
 2. องคประกอบดานความคิด  สมองของบุคคลรับรู วินิจฉัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับ 
เกิดเปนความรู  ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณข้ึน  องคประกอบทาง
ความคิดเกี่ยวของกับการพิจารณาท่ีมาของทัศนคติออกมาวา ถูกหรือผิด ดหีรือไมดี 
 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (behavioral component) เปนการที่จะกระทําหรือ
พรอมท่ีจะตอบสนองตอที่มาของทัศนคติ 
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 ดังน้ัน  ความพึงพอใจเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติซึ่งไม
จําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได  กลาวโดยสรุป  ความพึงพอใจเปน
เพียงปฏิกิริยาดานความรูสึก (reactionary feeling) ตอส่ิงเรา (stimulant) ที่แสดงผล
ออกมาในลักษณะผลลัพธสูงสูด (final outcome) ของกระบวนการประเมิน (evaluative 
process) โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก 
(positive direction)  หรือทิศทางลบ (negative direction)  หรือไมมีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ 
(non reaction) ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุนนั้นก็ได 
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ 
 ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจนั้น  สามารถพิจารณาไดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการของการใหบริการสาธารณะ ดังน้ี 
 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีชวยทําใหงานประสบผลสําเร็จ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานเกี่ยวกับการใหบริการ  นอกจากผูบริการจะดําเนินการให
ผูทํางานเกิดความพอใจในการทํางานแลว  ยังจําเปนตองดําเนินการท่ีจะทําใหผูมาใช
บริการเกิดความพึงพอใจดวย  เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการเปนปจจัยที่
สําคัญประการหน่ึงท่ีเปนตัวบงชี้  คือ  จํานวนผูมาใชบริการ  ดังน้ันผูบริการท่ีชาญฉลาด
จึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซ้ึงถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึง
พอใจทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ  เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  ซึ่งในการใหบริการ  เปาหมายสําคัญของการ
บริการคือ  การสรางความพึงพอใจในการใหบรกิาร มิลเลท (Millet 1954,394-400) ได
ใหทัศนะวา  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบรกิารของหนวยงานของรัฐวา ควร
พิจารณาส่ิงตาง ๆ เหลาน้ี คือ  
 1. การใหบรกิารอยางเสมอภาพ (equitable service) หมายถึง  ความยุติธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วา  คนทุกคนเทาเทียมกัน  ดังน้ัน ประชาชนทุกคน
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการ
ใหบรกิาร  ประชาชนจะไดรับปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรการใหบริการ
เดียวกัน 
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 2. การใหบรกิารท่ีตรงเวลา (timely service) หมายถึง  การใหบริการจะตองมอง
วาใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา  ผลของการปฏิบัติงานภาครัฐจะถือวาไมมี
ประสิทธิภาพเลยถาไมมีการตรงเวลา ซึ่งจะสรางความไมพอใจใหกับประชาชน 
 3. การใหบรกิารอยางเพียงพอ (ample service)  หมายถึง การใหบริการจะตอง
มองวาใหบริการสาธารณะจะตองมีลักษณะมีจํานวนการใหบรกิารและสถานท่ีใหบริการ
อยางเหมาะสม (the right quantity at the right geographical location) นอกจากน้ี มิลเลท
ยังเห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหลายเลยถาจํานวนการบริการท่ี
ไมเพียงพอและสถานที่ต้ังท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมแกผูมารับบริการ 
 4. การใหบรกิารอยางตอเนื่อง (continuous service)  หมายถึง  การใหบริการ
สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ  โดยยึดประโยชนสาธารณะเปนหลัก  ไมยึดความพึง
พอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ตาม 
 5. การใหบรกิารอยางกาวหนา (progressive service)  หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  กลาวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพหรือสามารถท่ีจะทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ  มีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายทานไดเสนอ
แนวคิดที่เปนประโยชนสามารถนําไปใชในการศึกษาและใชในการบริหารงานเปน
จํานวนมาก  แตทฤษฎีที่ไดรับความนิยมแพรหลายท่ีจะนําเสนอในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow  ทฤษฎีความตองการของ ERG (Alderfer’s 
Existence Relatedness Growth Theory)    ทฤษฏีสองปจจัยของ  Herberg  ทฤษฎีความ
ตองการของ Mcclelland’s- Need Theory)  

  โดยจะขอนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี คือ  
 1. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) 
  อับราแฮม  มาสโลว เปนนักจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลับแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎี
การจูงใจท่ีรูจักกันมากที่สุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา  มาสโลวระบุวาบุคคลจะมีความตองการท่ี
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   1. บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาได  ความตองการท่ียังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตองการท่ีถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ 
   2. ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับชั้น
จากความตองการพ้ืนฐาน (เชน อาหารและท่ีอยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการท่ีซับซอน 
(เชน ความสําเร็จ) 
 3. บุคคลท่ีจะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเม่ือความตองการระดับตํ่าลงมา
ไดถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น  นั่นคือ  คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการ
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัยกอน  กอนที่จะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนอง
ความตองการทางสังคม 

  ลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว 

   1. ความตองการทางรางกาย   (Physiological Needs) ความตองการทางรางกาย
จะอยูลําดับตํ่าท่ีสุด  ความตองการพ้ืนฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว  ความตองการ
เหลานี้จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน    เชน ความตองการอาหาร อากาศ 
น้ํา  และที่อยูอาศัย     เพ่ือการตอบสนองความตองการเหลานี้  บริษัทจะตองใหเงินเดือน
อยางเพียงพอแกบุคคลที่พวกเขาจะรับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูได   (เชน อาหารและ
ที่อยูอาศัย)  ในทํานองเดียวกันเวลาพักจะเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางหน่ึงของงานดวย
ที่เปดโอกาสใหบุคคลตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขาได   บริษัทมาก
ข้ึนทุกทีกําลังมีโครงการออกกําลังกายน้ีจะชวยใหพนักงานมีสุขภาพดีดวยการ
ตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขา     บุคคลท่ีหิวจนเกินไปหรือเจ็บปวย
จนเกินไปยากที่จะมีสวนชวยตอบริษัทของพวกเขาไดอยางเต็มท่ี  โดยท่ัวไปความ
ตองการทางรางกายจะถูกตอบสนองดวยรายไดที่เพียงพอและสภาพแวดลอมของงานท่ีดี  
เชน หองนํ้าสะอาด แสงสวางที่เพียงพอ อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี 
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  2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัย
ความตองการลําดับที่สองของมาสโลว จะถูกกระตุนภายหลังจากท่ีความตองการทาง
รางกายถูกตอบสนองแลว  ความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการ
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทําได
หลายสิ่งหลายอยางเพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการความปลอดภัย   ตัวอยางเชน บริษัท
อาจจะใหการประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย กฎและ
ขอบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมใหมีสภาพแรงงาน 

  3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการทางสังคมคือ ความ
ตองการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว  ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการ
ที่จะเก่ียวพันการมีเพ่ือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน  เพ่ือการตอบสนองความ
ตองการทางสังคม บริษัทอาจจะกระตุนการมีสวนรวมภายในกิจกรรมทางสังคม เชน 
งานเลี้ยงของสํานักงาน ทีมฟุตบอลหรือโบวลิ่งของบริษัทจะใหโอกาสของการ
ตอบสนองความตองการทางสังคมดวย  การเปนสมาชิกสโมสรของบริษัทจะใหโอกาส
ที่ดีแกผูบริหารเพ่ือ “การสรางเครือขาย” กับผูบริหารคนอื่น  ในขณะที่ตอบสนองความ
ตองการทางสังคมของพวกเขาไดดวย  กอนหนานี้เราไดกลาวถึงโครงการสุขภาพจะชวย
ตอบสนองความตองการทางรางกายได  โครงการสุขภาพน้ีสามารถชวยตอบสนองความ
ตองการทางสังคมไดดวย  ความจริงแลวการทํางานหรือการเลนกีฬากับเพ่ือนรวมงานจะ
ใหโอกาสท่ีดีเยี่ยมตอการมีเพ่ือน  การวิจัยแสดงใหเห็นวาความตองการทางสังคมจะถูก
กระตุนภายใตสภาวะท่ี “ความไมแนนอนทางองคกร” มีอยู เชน เมื่อความเปนไปไดของ
การรวมบริษัทไดคุกคามความม่ันคงของงาน ภายใตสภาวะเชนน้ีบุคคลจะแสวงหาความ
เปนมิตรจากเพื่อนรวมงาน  เพ่ือท่ีจะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีกําลังเปนไปอยู 

  4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียงคือ ความตองการระดับที่สี่  ความตองการเหลาน้ีหมายถึง ความตองการของ
บุคคลท่ีจะสรางการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน ความตองการชื่อเสียงและ
การยกยองจากบุคคลอ่ืนจะเปนความตองการประเภทนี้  ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะ
ไดรับเชิญงานเลี้ยงเพ่ือที่จะยกยองความสําเร็จที่ดีเดน การพิมพเรื่องราวภายในจดหมายขาว
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 5. ความตองการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตองการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสท่ีจะคิด
สรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความรับผิดชอบ 
บริษัทไดพยายามจูงใจบุคคลเหลาน้ีดวยการเสนอตําแหนงท่ีทาทายแกพวกเขา  
  ความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการท่ีจะบรรลุความสมหวัง
ของตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มท่ี บุคคลท่ีถูกจูงใจดวย
ความตองการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานท่ีทาทายคามสามารถของพวกเขา 
การเปดโอกาสใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม 

 มาสโลวเชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ตํ่าสุด” ไปยัง “สูงสุด”  
มาสโลวกลาววา เมื่อตองการ ณ ระดับ “ตํ่าสุด” รางกายไดถูกตอบสนองแลว  ความ
ตองการ ณ ระดับ “สูงข้ึน” ตอไป  ความปลอดภัย  จะมีความสําคัญมากที่สุดและตอไป
ตามลําดับ 

 ตามทฤษฎีของมาสโลวแลว บุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการระดับ
ตํ่ากอนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความตองการระดับสูง ยิ่งกวาน้ันเม่ือความ
ตองการอยางหนึ่งถูกตอบสนองแลวความตองการน้ีจะไมเปนสิ่งจูงใจที่มีพลังตอไปอีก 

 ทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางข้ึนมาบนพ้ืนฐานท่ีวาความตองการท่ียังไมไดถูก
ตอบสนองจะเปนปจจัยท่ีปลุกเราพฤติกรรมของบุคคล  เม่ือความตองการไดถูก
ตอบสนองตามสมควรแลวความตองการเหลาน้ีจะหยุดเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรม 
 ในการนําทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวไปใชในหนวยงาน  
ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจ  ความตองการในระดับตํ่าอาจไดรับ
การตอบสนองเพียงบางสวนและในสวนที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจ
ของพฤติกรรมอีกตอไป  เชน  ในหนวยงานท่ีจัดใหมีรายไดพอสมควรแลวและ
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 2. ทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory) 

  Alderfer  ไดพัฒนาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพ้ืนฐานความรูจากทฤษฎีของ 
Maslow  โดยตรง แตมีการสรางรูปแบบท่ีเปนจุดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีของ Maslow 
คือ Alderfer  เห็นวาความตองการของมนุษยทั้ง 3 ประการ  ไดแก 
   1. ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Needs : E) 
  2. ความตองการทางดานความสัมพันธ (Relatedness Needs : R) 
 3. ความตองการดานความเจริญเติบโตกาวหนา (Growth Needs :G) 

  ตามทฤษฎีความตองการของ Maslow นั้น  ความตองการจะไดรับการตอบสนอง
เปนข้ัน ๆ และกาวหนาข้ึนไปเรื่อย ๆ กลาวคือ เม่ือใดท่ีความตองการระดับตํ่าไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการท่ีอยูในระดับที่สูงข้ึนก็จะมีผลในการจูงใจ  ซึ่งทฤษฎีความ
ตองการของ Alderfer ก็มีสภาพเหมือนกันแตจะมีการเคลื่อนตัวถอยหลังถาความตองการ
ที่อยูตํ่ากวา  และจากความจริงขอน้ีทําใหผูบริหารสามารถทราบถึงสถานการณตาง ๆ ที่
ซึ่งเปนอุปสรรคตอความตองการกาวหนา หรือความตองการความสัมพันธซึ่งใน
สถานการณเชนนี้  Alderfer ชี้ใหทราบวาประเภทของความตองการท่ีอยูตํ่าลงไปจะมี
ความสําคัญในการจูงใจทันที ความตองการท่ีจะไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมี
ความรูสึกวาตนเองน้ันเปนสวนหน่ึงของกลุมทางสังคมมีความตองการเพ่ือน เชน การ
เขาเปนสมาชิกขององคการหรือสมาคมตาง ๆ 
  4. ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem of status needs) เปน
ความตองการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลท่ัวไป 
  5. ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จดังที่คาดหวังไว (Self actualization or self 
realization needs) ความตองการน้ีนับเปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย เปนความ
ตองการใหบรรลุผลสําเร็จในส่ิงท่ีใฝฝนไว 
  นอกจากน้ียังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งขยายความทฤษฎีของมาสโลว  ทฤษฎีนี้
ไดแก ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอรซเบิรก   ทฤษฎีนี้ไดศึกษาถึงจิตวิทยาของ
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  1. ความสําเร็จของงาน 
  2. การไดรับการยอมรับ 
 3. ความกาวหนา 
 4. ลักษณะของงาน 
 5. โอกาสที่จะกาวหนา 
 6. ความรับผิดชอบ 

  ซึ่งเปนส่ิงที่จะจูงใจใหผูปฏิบัติงาน หรือปจจัยในการกระตุนน้ีจะจูงใจให
ผูปฏิบัติงานทํางานน้ันอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 
 3. Herzberg ไดเสนอทฤษฎีองคประกอบคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two 
Factor Theory) ซึ่งสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบ
ในงานของแตละบุคคล กลาวคือ  

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
2. ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) 

  ปจจัยจูงใจ   

  เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปน
การกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ  ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปจจัยท่ีสามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลได
ดวยกัน ไดแก 
  1.  ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได
เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การ
รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ  
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  2.  การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก
ผูบังคับบัญชา การยอมรับน้ีอาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การให
กําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  เมื่อได
ทํางานอยางหน่ึงอยางใดบรรลุผลสําเร็จ  การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 
   3.  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดต้ังแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว 

4.  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายให 
รับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี ไมมีการตรวจหรือ
ควบคุมอยางใกลชิด 
   5.  ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลในองคการ 
การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

   ปจจัยคํ้าจุน 

 ปจจัยคําจุน  หมายถึง ปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู
ตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ  บุคคลใน
องคการจะเกิดความไมชอบงานข้ึน และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ไดแก  
  1.  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานน้ัน ๆ 
เปนที่พอใจของบุคลากรในการทํางาน 
  2.  โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต  นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงต้ังเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคล
สามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 
  3.  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน หมายถึง การ
ติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางาน
รวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี 
  4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพน้ันเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมท่ีมี
เกียรติ และศักดิ์ศรี 
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  5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองคการ การ
ติดตอส่ือสารภายในองคการ 
  6. สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง อากาศ 
ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตาง 
ๆ อีกดวย 
  7. ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลท่ีไดรับจาก
งานในหนาที่ของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม 
  8. ความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคงใน
การทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 
  9. วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร  

 Herzberg ไดอธิบายเพ่ิมเติมอีกวา องคประกอบทางดานจูงใจจะตองมีคาเปน
บวกเทานั้น จึงจะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานข้ึนมาได  แตถาเปนลบก็จะทําให
บุคคลไมพึงพอใจในงานอยางใด  สวนองคประกอบทางดานคํ้าจุนหรือสุขอนามัยถามีคา
เปนลบ  บุคคลจะมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานแตอยางใด  เน่ืองจากองคประกอบ
ทางดานปจจัยคํ้าจุนหรือสุขอนามัยนี้มีหนาท่ีคํ้าจุน หรือบํารุงรักษาบุคคลใหมีความพึง
พอใจในงานอยูแลว  สรุปไดวาทั้งสองปจจัยตองมีในเชิงบวกเทาน้ัน จึงจะทําใหความพึง
พอใจในงานของบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

   4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแลนด ไดแบงแรงจูงใจตามความตองการข้ัน
พ้ืนฐานของบุคคลเปน 3 แบบ ดังน้ี  

  1. ความตองการอํานาจ (The need of power) บุคคลมีความตองการมีอํานาจอยาง
มาก อาศัยการใชอํานาจสรางอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน กลาวโดยทั่วไป แตละ
บุคคลแสวงหาความเปนผูนํา มีพลังเขมแข็ง  
  2. ความตองการความผูกพัน (The need of affiliation) บุคคลมีความตองการมี
ความผูกพันเปนอยางมาก  ตามปกติความผูกพันเกิดจากความรักทําใหบุคคลมีความสุข 
และมีความต้ังใจหลีกเลี่ยงการไมยอมรับของกลุมสังคมท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวด แตละ
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  3. ความตองการความสําเร็จ (The need for achievement) บุคคลมีความตองการมี
ความสําเร็จ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับความสําเร็จ มีความหวาดกลัวอยาง
รุนแรงตอการประสบความลมเหลว ตองการการทาทายในการทํางาน ชอบการทํางานท่ี
มีการเลี่ยงภัย ใชแนวทางการทํางานท่ีเคยใชไดผลสําเร็จมาแลว 
    
4. แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการการวิชาการทางการศึกษา 
 เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่จะศึกษา จากผูที่เคยไดศึกษาวิจัยไวแลว ดังน้ี  
 กรนิภา  หลกีุล (2544,บทคัดยอ) ไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ตอการใหบริการของ
สํานักงานบัณฑิตศึกษาในคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการศึกษา
พบวา  โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน  ไดแก  ดานการบริการ  ดานเจาหนาท่ี  ดาน
สภาพแวดลอม  และดานบริการหองสมุด  อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในแตละ
ดานจะพบวาแตกตางกันไป  
 วรัชยา  ศริิวัฒน (2547)  ไดศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ
งานบริการการศึกษา  คณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พบวา  บุคลากรงาน
บริการการศกึษา  ประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของงานบริการการศกึษา  คณะรัฐ
ศาตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุก ๆดาน อยูในระดับมาก  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว   บุคลากรงานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตรมีความพึงพอใจปจจัยที่
สงเสริมการใหบริการในดานกําลังคน  ดานวัสดุอุปกรณและดานแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ปจจัยสภาพภูมิหลังดาน เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส 
และระยะเวลาการทํางาน  และประเภทงานของบุคลากรท่ีตางกัน  ประเมินประสิทธิภาพ
การใหบริการไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  ยกเวนสถานภาพการ
สมรส 
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 จามรี  สิงหทองอนันต (2540,บทคัดยอ)  ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความคาดหวังตอการ
ใหบริการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผูวิจัยไดเลือกศึกษา 5 เรื่อง ไดแก
งานบริหารและธุรการ  งานการเงิน  งานนโยบายและแผน  งานมาตรการการศึกษา และ
งานบริการวิชาการ  พบวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปจจุบันตอการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไมแตกตางกัน  
และประเมินคุณภาพการใหบริการวิชาการ  พบวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกเพศ ทุกระดับอายุและทุกคณะท่ีศึกษา  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันตอการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไม
แตกตางกัน  และประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในระดับปานกลาง  และมคีวามคาดหวังตอการใหบริการ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  และนกัศึกษามีความคาดหวังในคุณภาพในการปฏิบัติงาน
สูงกวาสภาพในปจจุบันทุกดาน  
   

5. กรอบความคิดท่ีใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  ผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาประมวลเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี  

    ตัวแปรอิสระ                              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
       

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  

- 
- 
- 

ขอมูลเกี่ยวกบัองคประกอบดาน
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 

ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการวิชาการ 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- 



บทท่ี 3 

   วิธีการดําเนินการศกึษาวิจัย  
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ มหาวิทยลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดทําการศึกษารายละเอียดตาง ๆ  โดย
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดการ
ดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้  

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   จะเปนการศึกษาเชิงปริมาณ      โดยใช
การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Research)  โดยมุงใหการศึกษาเก่ียวกับระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  4  ดาน  ไดแก  ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการวิชาการ   ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี   ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และ
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ซึ่งเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Research)  โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ที่สรางข้ึนมาโดยใชลักษณะมาตรวัดของ Rensis Likert  ที่เรียกวา Likert Scale โดยการ
วัดตัวแปรตาง ๆ  โดยใหกลุมตัวอยางทําการประเมินระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
วิชาการ   และนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรมแกรมสําเร็จรูป  SPSS  
(Statistical Package for the Social Sciences) 
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  และบุคคลท่ัวไปที่เขามาติดตอขอรับบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาโดยไดเสนอ
กรอบการวิเคราะหลักษณะงานดานประสิทธิภาพการใหบริการไว   4 ประการ  คือ    
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการวิชาการ   ดานการใหบริการของเจาหนาที่   ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก  และดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ซึ่งเปนการแสดงแนวคิดท่ี
สามารถชี้ใหเห็นถึงองคประกอบของประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการโดยทั่ว ๆ 
ไป ที่มีลักษณะเปนเรื่องพ้ืนฐานของการบริการ  เปนองคประกอบท่ีสามารถนํามาใชวัด
ในเชิงปริมาณไดงาย   โดยไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ  (Independent  variavle)  ประกอบดวย 

 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบดานประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 
4   ดาน  ดังนี้  

1. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการวิชาการ 
2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  ตัวแปรตาม  (Dependent  variable)  คือ  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
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เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บขอมูล 

  ในการศึกษาครั้งน้ี  ไดจัดทําแบบสอบถาม ( Questionnaire) เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล  คือ เปนขอคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ประกอบดวยคําถาม
จํานวน 27  ขอ  แบงเปน 4  ดาน ดังน้ี  
   
  1. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ   จํานวน  5 ขอ 
 2.  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี    จํานวน  12 ขอ 
 3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก   จํานวน  3 ขอ 
 4.  ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    จํานวน  7 ขอ 
  
 เกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถาม
นําไปใชประเมินขอคําถามในแตละขอวาตนเองอยูในระดับใด  จํานวน 27 ขอ เปนขอ
คําถามแบบ Rating scale  โดยแบงระดับคะแนนเปน  5  ระดับ  และมีขอคําถาม
ปลายเปดจํานวน 1  คําถาม ในแตละชวงมีความหางเทา ๆ กัน คือ 1 คะแนน  ดังนี้ 
  มากท่ีสุด 5  คะแนน 
  มาก 4 คะแนน 
  ปานกลาง 3 คะแนน 
  นอย 2 คะแนน 
  นอยท่ีสุด 1 คะแนน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 1. แจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท และ
บุคคลทั่วไปท่ีมารับบริการ   ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ   จํานวน   300  ชุด  ไดกลับคืนมาจํานวน   284   ชุด   คิดเปนรอยละ  94.67 
 2. รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences)  
 
การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  กอนนําไปทดลองใช (Pre-Test) กับนักศึกษาจํานวน
20  ชุด  เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) และไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.808 
 
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 นําผลการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลมาวิเคราะห โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจาก
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร 
 3.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4.  ประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (statistical package for the social sciences)  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive  Statistic) โดยนําขอมูลมา
ดํา เนินการวิเคราะหดวยโปรแกรมสํา เร็จในการวิเคราะหขอมูลการวัดระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการ  เปนสถิติเบ้ืองตนในการอภิปรายผล  ไดแก  คาความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage)   คาเฉลี่ย  (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) เกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ
แปลความหมายในการวัดระดับคุณภาพชีวิต ไดกําหนดชวงคะแนน ดังน้ี 
 คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00    หมายถึง  คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ สูงมาก 
 คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง  คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ สูง 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง  คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ ตํ่า 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง  คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ  ตํ่ามาก 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อ เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   ซึ่งในบทน้ีจะเปนการเสนอ
ผลการศึกษา  โดยการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายใน
การศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง และบุคคลท่ัวไป
ที่มาใชบริการงานวิชาการ    ในการศึกษาวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางโดยตอบ
แบบสอบถาม  284  ชุด    จึงขอเสนอผลการวิเคราะห  ตามลําดับดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูล 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  เปนการนํา เสนอ
ผลการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ  คือ คาความถี่ (Frequency)  คารอยละ (Percentage)   
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตารางท่ี 1 
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ในภาพรวม 

 คา 
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  4  ดาน 
(X) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ
วิชาการ 

3.91 0.84 สูง 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 3.93 0.05 สูง 
3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 3.82 0.08 สูง 
4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.42 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.77 0.24 สูง 
  

 จากตารางท่ี 1  พบวา งานบริการวิชาการ มีระดับคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการ
ใหบริการอยูระดับสูง   (X = 3.77)  ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน  พบวา 
ระดับประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับสูง มีจํานวน  3  ดาน  คือ ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่  คาเฉลี่ย (X = 3.93)  รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการวิชาการ คาเฉลี่ย (X = 3.91)  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.82   ระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ อยูในระดับปานกลาง คือ ดาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีคาเฉลี่ย (X = 3.42)  
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ตารางท่ี 2   
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดานกระบวนการ
ข้ันตอนการใหบริการวิชาการ  

 คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาเฉลี่ย 
(X) 

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ 

ระดับ
ประสิทธิภาพ  

มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง 1. 4.01 0.72 สูง 
2. ระยะเวลาในการใหบรกิารมีความเหมาะสม 3.80 0.82 สูง 
ข้ันตอนการใหบริการที่เหมาะสม 3. 3.92 0.64 สูง 

4. การบริการสอดคลองตอความตองการของ
ผูรับบริการ 

3.89 0.68 สูง 

4. มีระเบียบการขอรับบริการดานบริการท่ีชัดเจน 3.93 0.80 สูง 
รวม 3.91 0.48 สูง 

 
  จากตารางท่ี 2   พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานกระบวนการ
ข้ันตอนการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูง  คาเฉลี่ย (X = 3.91) และเม่ือพิจารณา
รายละเอียดเปนรายขอ พบวา ประสิทธภิาพการใหบริการวิชาการดานกระบวนการ
ข้ันตอนการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูงทุกขอ โดยขอ มีการใหบริการตามลําดับ
กอนหลัง  อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.01) รองลงมาคือ มีระเบียบการขอรับ
บริการดานบริการวิชาการท่ีชัดเจน อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.93)   ข้ันตอนการ
ใหบริการท่ีเหมาะสม อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.92)  การบริการที่สอดคลองตอ
ความตองการของผูรับบริการ อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.89)  และ ระยะเวลาในการ
ใหบริการท่ีเหมาะสม อยูในระดับสูง  คาเฉลี่ย (X = 3.80)  
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ตารางท่ี 3   
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ดานการใหบรกิารของเจาหนาท่ี 

 คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาเฉลี่ย 
(X) 

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

ระดับ
คุณภาพชีวิต 

ใหคําแนะนะและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 1. 3.90 0.80 สูง 
ใหบรกิารดวยความสะดวก รวดเร็ว 2. 3.72 0.90 สูง 
ดูแลเอาใจใส  กระตือรือรน  เต็มใจใหบริการ 3. 3.79 0.90 สูง 
ใหบรกิารดวยความสุภาพ  เปนมิตร 4. 4.05 0.70 สูง 
มีเอกสาร/แผนพับ แนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ 5. 3.85 0.70 สูง 
ความรูความเชี่ยวชาญของผูใหบริการ 6. 3.88 0.70 สูง 
ความรับผิดชอบในการใหขอมูลของเจาหนาท่ี 7. 3.94 0.70 สูง 

8. ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดในการให
ขอมูลของเจาหนาท่ี 

4.02 0.70 สูง 

9. การตัดสินใจในการแกปญหาเฉพาะหนาของ
เจาหนาท่ี 

3.90 0.60 สูง 

การใหบริการอยางไมเลือกปฏิบติั 10. 3.99 0.70 สูง 
11. การแตงกายสุภาพเหมาะสมของเจาหนาท่ี 4.20 0.60 สูง 
12. ประสานและใหคําแนะนําทุกครั้งเมื่อมี
ขอผิดพลาด/ปญหา 

3.97 0.60 สูง 

รวม 3.93 0.50 สูง 
 
 จากตารางที่ 3  พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของ
เจาหนาท่ี อยูในระดับสูง  คาเฉลี่ย (X = 3.93) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอ  
พบวา  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี อยูใน
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ตารางท่ี 4  
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ คาเฉล่ีย 
(X) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ชีวิต 

1. มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ 3.61 1.1 สูง 
สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ 2. 4.05 0.8 สูง 

3. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการ
ใหบริการ 

3.81 0.8 สูง 

รวม 3.82 0.80 สูง 
 
 จากตารางที่ 4    พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.82)  และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอ
พบวา  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  อยูในระดับสูง
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ตารางท่ี 5    
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
 

 คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ 

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ คาเฉลี่ย 
(X) ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ชีวิต 

การจัดกิจกรรมดานวิชาการ 1. 3.40 1.00 ปานกลาง 
2. การจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติด 3.30 1.00 ปานกลาง 
3. การจัดกิจกรรมสงเสรมิดานกีฬา นันทนาการและ
การบําเพ็ญประโยชน 

3.31 1.00 ปานกลาง 

4. การจัดกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม  คานิยมที่ดีงาม และศาสนา 

3.47 0.90 ปานกลาง 

5. การจัดกิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตย 3.50 0.90 สูง 
6. การสงเสรมิและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.56 1.00 สูง 

7. การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 3.43 0.90 ปานกลาง 
รวม 3.42 0.84 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 5   จากตารางท่ี 5   พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ดาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (X = 3.42)  และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดเปนรายขอพบวา  การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
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นอกจากน้ียังมีผลวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของกลุมตัวอยางยังพบวา 

1. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท รอรับใบเสร็จชา
มาก ทําใหเสียเวลา  

2. นักศึกษาไดรับสื่อการสอนชามาก 
3. ไดรับใบแจงท่ีนั่งสอบชามาก  ไดรับหลังจากสอบแลว 



บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง   เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหาร
จัดการดานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ดวยการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research)  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประชากรหรือ
กลุมตัวอยางที่ใชเปนเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้น
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และบุคลทั่วไปท่ีเขามารับบริการวิชาการ  จํานวนท้ังสิ้น  284
คน  แลวนํามาประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  (Statistical Package 
for the Social Sciences)  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 ผลการวิเคราะหของ ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จากผลการศึกษาในภาพรวม
พบวา  ระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  อยูในระดับสูง  

 เมื่อพิจารณาระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการแตละดาน จะพบวา ระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูง 3 ดาน เรียงลําดับสูงสุด จากดานการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี  รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก   ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการอยูในระดับปานกลาง 1 
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 1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับสูง 

พบวา มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.01  และ S.D.= 0.72) 

และระยะเวลาในการท่ีเหมาะสม อยูในระดับสูง แตมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( = 3.80  และ 
S.D.= 0.82)   

x

x

 2.   ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  ในภาพรวมอยู ในระดับสูง   พบวา 
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี อยูในระดับสูงใน

ทุกขอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงกายสุภาพเหมาะสมของเจาหนาท่ี ( = 

4.20 และ S.D.= 0.60)  รองลงมาคือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร คาเฉลี่ย ( = 
4.05 และ S.D.= 0.70)  ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดในการใหขอมูลของเจาหนาที่ 

คาเฉลี่ย ( = 4.02  และ S.D.= 0.70)  และขอที่อยูในระดับสูงแตมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

การใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ( = 3.72  และ S.D.= 0.90)   

x

x

x

x

 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับสูง  พบวา ประสิทธิภาพ
การใหบริการวิชาการดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับสูงทุกดาน และขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ คาเฉลี่ย ( = 4.05  และ S.D.= 

0.80)  รองลงมาคือ มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ  คาเฉลี่ย ( = 
3.81  และ S.D.= 0.80)  และ มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ อยูในระดับสูงแตมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด ( = 3.61  และ S.D.= 1.10)   

x

x

x

 4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับสูง พบวา ประสิทธิภาพ
การใหบริการวิชาการดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยูในระดับปานกลาง ขอท่ีอยูใน
ระดับสูง และมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
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x

x
  

อภิปรายผล  

 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดตรัง   มีประเด็นท่ีจะนํามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ
วิชาการ  อยูในระดับสูง เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง  ยึดถือปฏิบัติตามกฎกติกา  ระเบียบขอบังคับการใหบริการดาน
วิชาการท่ีใหไวอยางเครงครัด  จึงมักไมเกิดปญหาเรื่องกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ ไมวาจะเปนลําดับการใหบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ  การบริการท่ี
ตรงหรือสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  และที่สําคัญคือมีกฎกติกา ระเบียบ
การใหบริการดานบริการวิชาการท่ีชัดเจน    
 2. ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  อยูใน
ระดับสูงทุกขอ เรียงลําดับจาก การแตงกายสุภาพเหมาะสม  การใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร  ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดในการใหขอมูลของเจาหนาที่   การ
ใหบริการอยางไมเลือกปฏิบัติ  ประสานและใหคําแนะนําทุกครั้งเมื่อมีขอผิดพลาดหรือมี
ปญหา  ความรับผิดชอบในการใหขอมูลของเจาหนาท่ี  การใหคําแนะนําและตอบขอ
ซักถามอยางชัดเจน  การตัดสินใจในการแกปญหาเฉพาะหนาของเจาหนาที่  ความรู
ความเชี่ยวชาญของผูใหบริการ   ดูแลเอาใจใส  กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ และการ
ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว  ตาง ๆ เหลาน้ีลวนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เนื่องจาก
เจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ทุกคน
มีความรูความชํานาญตรงกับภาระงานท่ีตนไดรับมอบหมาย  และที่สําคัญ มีความศรัทธา 
ภาคภูมิใจในสถาบัน  และยึดม่ันในปรัชญาของสาขา ที่วา บริการเพ่ือการศึกษา  มุงม่ัน
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 3. ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับสูงทุกขอ เรียงลําดับจาก สถานท่ีใหบริการท่ีสะอาด เปนระเบียบ  มีอุปกรณและ
เครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ  และมีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง มีอาคารสถานท่ี
สําหรับการใหบริการวิชาการในดานตาง ๆ เชน  หองบริการการศึกษา   หองสมุด
อัตโนมัติ   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการลงทะเบียนของนักศึกษา  หอง
ฟงบรรยายเทป  หองฟงบรรยายสรุป  หรือสภาพภูมิทัศนโดยรอบ  มีเจาหนาที่ดูแลรักษา
ทําความสะอาดอยางมีระบบ  มีเครื่องมืออุปกรณ สื่อสารสนเทศท่ีทันสมัย บริการ
นักศึกษา และผูมาใชบริการจากภายนอกอยางเพียงพอตอความตองการ 
 4. ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ  ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง  เนื่องจาก  หลาย ๆ กิจกรรม ที่ยังไมถึงกําหนดการดําเนินการอาจ
ทําใหนักศึกษาหรือกลุมตัวอยางบางคนยังมองภาพไมออกวาเปนกิจกรรมลักษณะใด 
อาจจะทราบวามหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมเหลาน้ี  แตตนเองอาจไมเคยเขารวมกิจกรรม
จึงตอบเปนกลาง ๆ   และกิจกรรมสวนใหญเนนการพัฒนาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี   จึงมีปญหาตรงนักศึกษาปริญญาโทไมไดเขารวมกิจกรรม จึงไมสามารถที่จะตอบ
แบบสอบถามไดตามความเปนจริง   กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดแก   กิจกรรมดาน
วิชาการ  กิจกรรมดานการปองกันยาเสพติด  กิจกรรมสงเสริมดานกีฬา  นันทนาการและ
การบําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  คานิยมที่ดีงาม
และศาสนา  การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมสงเสริมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมสรางความสัมพันธกับศิษย  การ
ใหบริการวิชาการ ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาง ๆ เหลานี้  สวนใหญจะดําเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  (พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือน พฤษภาคม 2554)   
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ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติ 
 ขอเสนอแนะสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ   โดยพิจารณาในแตละดานท่ีมีระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง คือ ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  มีแผนการดําเนินงานท่ีจะตองดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2  ป
การศึกษา 2553  นั้น จะตองดําเนินการใหครบทุกกิจกรรม  และที่สําคัญคือ นักศึกษา
จะตองไดรับประโยชนจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง  และไดรับการพัฒนา
ครบทุก ๆ ดาน ซึ่งไดแก  กิจกรรมพัฒนาดานวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาดานกีฬา  
นันทนาการ  บําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม   กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย  กิจกรรมการปองกันยาเสพติด  รวมทั้งกิจกรรมสรางความสัมพันธกับ
ศิษยเกา  
 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป    
 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใหบริการ  หรือประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง   ใหครบทุกงานบริการ    เ พ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตอไป  
  
   



แบบสอบถามประสิทธิภาพใหบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  (กรุณาทําเคร่ืองหมาย   หนาขอความตอไปน้ี) 
สถานภาพการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   บุคคลท่ัวไป          อ่ืน ๆ .......................................... 
 
ตอนท่ี 2  คุณภาพการใหบริการวิชาการ  (กรุณาทําเคร่ืองหมาย   หนาขอความท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด) 

ประเด็นวัดคุณภาพการรับบริการ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 

(3) 
นอย 
(2) 

นอยที่สุด 

(1) 
ไมเคยรับ
บริการ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ       
   1.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง       
   1.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม       
   1.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม       
   1.4  การบริการสอดคลองตอความตองการของผูรับบริการ       
   1.5 มีระเบียบการขอรับบริการดานบริการที่ชัดเจน       

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี       
   2.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน       
   2.2 ใหบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว       
   2.3 ดูแลเอาใจใส  กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ       
   2.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร       
   2.5 มีเอกสาร/แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ       
   2.6 ความรูความเช่ียวชาญของผูใหบริการ       
   2.7 ความรับผิดชอบในการใหขอมูลของเจาหนาที่       
   2.8 ความถูกตองและความนาเช่ือถือไดในการใหขอมูลของเจาหนาที่       
   2.9 การตัดสินใจในการแกปญหาเฉพาะหนาของเจาหนาที่       
   2.10 การใหบริการอยางไมเลือกปฏิบัติ       
   2.11 การแตงกายสุภาพเหมาะสมของเจาหนาที่       
   2.12  ประสานและใหคําแนะนําทุกครั้งเมื่อมีขอผิดพลาด/ปญหา       

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       
   3.1 มีที่น่ังพักสําหรับผูมาติดตอ       
   3.2 สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบ       
   3.3 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ       

4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา       
   4.1 การจัดกิจกรรมดานวิชาการ       
   4.2 การจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติด       
   4.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา นันทนาการและการบําเพ็ญ  
        ประโยชน         

      

 
มีตอหนา 2



 
 

ประเด็นวัดคุณภาพการรับบริการ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 

(3) 
นอย 
(2) 

นอยที่สุด 

(1) 
ไมเคยรับ
บริการ 

   4.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
        คานิยมที่ดีงามและศาสนา 

      

   4.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย       
   4.6 การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
   4.7 การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับศิษยเกา       

 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ   

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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