รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

โดย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2553

(1)

บทคัดยอ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูเขียน
ปการศึกษา

: ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
: มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
: 2553

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง และ
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการดานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ตลอดจนเป น ประโยชน ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน ของมหาวิ ท ยาลั ย
รามคํ าแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดตรังหรือในสวนของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ประชากรที่เปนเปาหมายในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู ร ะดั บ ชั้ น ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ เ ข า มาใช บ ริ ก ารวิ ช าการที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ในการศึกษาได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด ไดกลับคืนมาจํานวน
284 ชุด คิดเปนรอยละ 94.67 รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูล
ดังกลาวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
กําหนดใหร ะดับ ความเชื่อ มั่น โดยวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) และไดคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.808
ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้
ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จากผลการศึกษาวิจัยใน
ภาพรวม พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูง
พิจารณาระดับประสิทธิภาพการบริการวิชาการในแตละดานจะพบวา
ประสิทธิภาพดานการใหบริการของเจาหนาที่อยูในระดับสูงสุด
รองลงมาคือดาน

(2)

(3)

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปนการศึกษา
เพื่อตองการทราบถึงระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 4 ดาน ไดแก ดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบนักศึกษาระดับปริญญาชั้นตรี ปริญญาโท และบุคคล
ทั่วไปทุก ทา น ที่ใ หค วามรว มมือ ในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี ตลอดจนผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหการสนับสนุน ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสิทธิพันธ
พุท ธหุน อาจารยณ ัฐ พัน ธน วรรณบวร ที ่ใ หคํ า ปรึก ษา จนทํ า ให เ อกสารฉบั บ นี้
บรรลุผลสําเร็จ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชนตอผูที่สนใจ
ศึกษาและการทําการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด
ผู ทํ า การศึก ษาวิจ ัย ตอ งขออภัย และขอนอ มรับ ในความผิด พลาดและขออภั ย ไว ณ
โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดการ
เรียนการสอน เปนสาขาลําดับที่ 12 เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2543 โดยไดรับความรวมมือ
และความอนุเคราะหจากองคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษาหลาย
แหงในจังหวัดตรังที่ตองการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นโดยไมตองเดินทาง
ไปศึกษาตอในกรุงเทพมหานคร เปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย การขยายโอกาส
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจากสวนกลางมาสูภูมิภาค มีการเรียนการสอนทัง้
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกโดยไมจํากัดวัยของผูเรียน นับไดวาเปน
การเพิ่มพูนความรู ชวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้นอยางแทจริง
ตลอดระยะเวลารวม 10 ป สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ไดผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกไปรับใชสังคมแลวมากกวา 3,500 คน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จะพัฒนาตอไปดวยความ
มุงมั่นตามแนวปรัชญา ปณิธาน ที่วา บริการเพื่อการศึกษา มุงมั่นพัฒนา เสริมสราง
ปญญาแกชุมชน
ในปจจุบันมีการแขงขันของสถาบันทางการศึกษาสูงมาก มีการนํากล
ยุทธที่หลากหลายมาใชเพื่อจูงใจใหมีผูสนใจเขามาศึกษาในสถาบันของตน แตนั่นก็แค
ปจจัยในการจูงใจขั้นตนเทานั้ น สิ่งที่ สําคั ญที่ สุด ที่จะดึงดูด ให นัก ศึกษาพึ งพอใจใน
สถาบันไดอยางแทจริงนั้นก็คือ การใหบริการทางดานการศึกษา โดยเฉพาะการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะสรางความพึงพอใจใหแกนักศึกษาหรือผูที่สนใจ ซึ่งใน
ปจจุบันการใหบริการวิชาการบางงานยังขาดประสิทธิภาพ ไมบรรลุตามเปาหมายที่วาง
ไว จึงเกิดผลกระทบตอศักยภาพการบริหารจัดการของสาขา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการ

2

จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการใหบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ใน
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ดานสวัสดิการนักศึกษา เพื่อที่จะไดทราบถึงแนวทางการใน
พัฒนา ปรับปรุงแกไข และเปนขอมูลพื้นฐานในการสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง ให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารวิ ช าการในด า นต า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการดาน
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง

สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อยูในระดับดี
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ ไมแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยมีขอบเขต
การวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท และบุคคลทั่วไป จํานวน 300 คน
2. ขอบเขตด า นเนื้ อ หา เป น การศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ เ ป น ตั ว กํ า หนด
ประสิทธิภาพดานการบริการวิชาการ ไดแก
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- ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ
- ดานการใหบริการของเจาหนาที่
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง
เดือน ตุลาคม 2553

นิยามศัพทเฉพาะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดนิยามศัพทที่เกี่ยวของ ไวดังนี้
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ระดับชั้นปริญญาตรี และนักศึกษา
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
บุ ค คลทั่ ว ไป หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ ม กลุ ม ที่ เ ข า มาติ ด ต อ สนใจ สอบถาม
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษา
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู สึ ก ที่ ดี ความประทั บ ใจหรื อ ความพอใจ
ความรู สึ ก ชอบอั น เกิ ด จากการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ การบริ ก ารวิ ช าการ ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด ตรั ง ในด า น
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดานสวัสดิการนักศึกษา
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง การใหบริการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกั บ การบริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด ให มี ขึ้ น และการจั ด หาขั้ น ตอนในการ
ใหบริการในดานตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ ที่นักศึกษาควรจะไดรับตามที่ทางมหาวิทยาลัย
กําหนด
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ด า นการให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานให บ ริ ก ารของ
เจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ในงาน
บริการวิชาการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การใหบริการในดานสถานที่ อุปกรณ
และเครื่องมือเครื่องใช ที่เอื้ออํานวยตอการรับบริการวิชาการ เชน ที่นั่งพักสําหรับผูมา
ติดตอขอรับบริการ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยในการใหบริการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2. ทราบป ญ หาและข อ เสนอแนะต า ง ๆ ในการให บ ริ ก ารวิ ช าการ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
3. ให เป น แนวทางในการพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการบริ ห ารจั ด การด า น
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาศึกษา
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ ซึ่งไดศึกษาประเด็นตาง ๆ ที่จะนําเสนอ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
2. แนวคิดหลักในการประเมินผล
3. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการวิชาการ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
หลัการบริการงานคุณภาพ 8 ประการ
หลัการที่ 1 :
องคกรที่ให ความสําคั ญแกลูก คา (Customer
Focused
Organization)
“องคก รตองพึงพิ งลู ก คาเพื่อความอยูร อด ดังนั้น จึงควรทําความเข าใจความ
ตองการของลูกคาทั้งในสวนปจจุบันและอนาคต และทําใหบรรลุความตองการเหลานั้น
รวมถึงความพยายามที่จะทําใหไดเกินความคาดหวังของลูกคา”
หลักการที่ 2 : ความเปนผูนํา (Leadership)
“ผูนําเปนผูกําหนดความเปนเอกภาพของวัตถุประสงคและทิศทางขององคกร
ผูนําตองเปนผูสรางและธํารงไวซึ่งปจจัยเกื้อหนุนภายในที่สนับสนุนใหทุกคนสามารถมี
สวนรวมและสงเสริมการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได”
หลักการที่ 3 : การมีสวนรวมมือของบุคลากร (Involvement of People)
“พนักงานทุกระดับถือเปนหัวใจสําคัญขององคกรและการใหความรวมมืออยาง
เต็มที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ยอมก็ใหเกิดประโยชนแกองคกร”
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หลักการที่ 4 : การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
“ผลลัพธที่ตองการสามารถบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทรัพยากรและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของไดรับการบริหารจัดการอยางเปนกระบวนการ”
หลักการที่ 5 : การบริหารเปนระบบ (System Approach to Management)
“การบงชี้ การทําความเขาใจและการบริหารจัดการในเชิงระบบที่ประกอบดวย
กระบวนการต า ง ๆ ที่ มี ค วามสัม พั น ธ ตอ กั น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว จะช ว ย
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร”
หลักการที่ 6 : การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
“การปรับปรุงอยางตอเนื่องควรไดรับการกําหนดใหเปนวัตถุประสงคถาวรของ
องคกร”
หลักการที่ 7 : การตัดสินจากขอมูลที่เปนจริง (Factual Approach to Decision
Making)
หลักการที่ 8 : ความสัมพันธกับผูขายเพื่อประโยชนรวม (Mutually Beneficial
supplier Relationship) (คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มร.2550)
2. แนวคิดหลักในการประเมินผล
พศมน เจตนครองสุข (2549) ความหมายการประเมินผล เปนกระบวนการใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับแผนงานที่ตั้งไว เปน
การควบคุมและเรงรัดงานใหเปนไปตามแผน อีกทั้งเปนการศึกษาปญหาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาทางแกไขและนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต
หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการสําคัญ ๆ ซึ่งเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหการประเมินเปนไปอยางถูกตองและบรรลุตาม
วัตถุประสงค มีดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาผลการปฏิบัติงาน
มิใชประเมินคาบุคคล (Weigh the Work – Not the Worker) กลาวคือ ผูประเมินจะ
คํานึงถึงการประเมินคาของผลการปฏิบัติงานเทานั้น มิไดมุงประเมินคาของตัวบุคคล
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูบังคับบัญชาทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการจัดการ ผูบริหารหรือผูบังคับ
บัญชามิไดมีหนาที่เพียงแตการวางแผน การจัดการองคการ การจัดคนเขาทํางาน การ
สั่งงาน และการประสานงานเทานั้น แตงยังมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ
และควบคุมงานในหนวยงานของตนใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
อีกดวย ผูบ ังคับบัญชาจึงตองคอยติดตามความกาวหนาของงานอยูตลอดเวลา รวมทั้ง
ควบคุม ดูแลงานที่ตนมอบหมายสั่งการผูใตบังคับบัญชาไปนั้น ใหดําเนินการไปจน
บรรลุผลสําเร็จ
3. การประเมินผลกการปฏิบัติงานจะตองมีความแมนยําในการประเมิน หมายถึง
เชื่อมั่นได (Reliability) ในผลการประเมิน และความเที่ยงตรง (Validity) ของการ
ประเมิน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีเครื่องมือหลักชวยในการประเมิน ที่
สําคัญ ไดแก ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Performance Standard) วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personal Procedure on
Performance Appraisal)
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีการแจงผลการประเมิน และหารือผล
การปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินแลว เพื่อใหพนักงานทราบถึงขอดี
ขอบกพรองในการปฏิบตั ิงาน เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และเพื่อเปดโอกาสให
พนักงานไดแสดงความรูสึก ซักถามขอของใจ ขอคําแนะนํา หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูบังคับบัญชาของตน
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการดําเนินการเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง
ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีประโยชนตอการบริหารงาน
ขององคกรมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาประเมินผล
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3. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของงานให
เปนไปตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการตอบ
สนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค
ผูรายงานไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ โดยมีผูใหความหมายของความ
พึงพอใจไวหลายทรรศนะดวยกัน ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้
เพาเวลล (Powell.1983:17-18) ไดเสนอความหมายของความพึงพอใจวา
หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลตอสิ่งแวดลอมไดอยางดี และเกิด
ความสมดุลระหวางความตองการของบุคคล และไดรับการตอบสนอง จากความหมาย
ของความพึงพอใจที่กลาวมาอาจสรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกของบุคคลที่
แสดงออกเปนความชอบใจ พอใจ เมื่อไดรับการตอบสนองอยางสมดุลกับความ
ตองการของบุคคลทั้งรางการและจิตใจ จะชวยลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง
หรือหมดไป
สมยศ นาวีการ (2521,158) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปนความ
รุนแรงของความตองการสําหรับผลลัพธอยางใดอยางหนึ่ง
เดวิส (Devis, 1964 อางถึงใน กรชกร ชวติ, 2554) ใหความหมายเกี่ยวกับความ
พึงพอใจไววา เปนความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับผลประโยชนทไี่ ดรับ
กิติมา ปรีดลิ ก (2524,321-322) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา
หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ ของ
งาน และเขาไดรับการตอบสนองความตองการของเขาได
หลุย จําปาเทศ (2533,35) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ
ไดบรรลุเปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางมีความสุข สังเกตไดจากสายตา
คําพูดและการแสดงออก
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ชริณี เดชจินดา (2530,45) กลาวถึงความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหรือหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับ
หนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้น
ไมไดรับการตอบสนอง
ขอบขายของความพึงพอใจ
โดยทั่วไปของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติ
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการไดรับ
บริการ (Service satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษามิติดานการรับบริการ
ซึ่งสามารถขยายความไดดังนี้
การศึกษาความพอใจในการบริการ (Service satisfaction) ซึ่งเนนการประเมินคา
โดยลูกคาหรือผูรับบริการตอการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่
กําหนดขึ้น ซึ่งเปาหมายของการศึกษามิตินี้ เปนไปเพื่อคนหาขอเท็จจริงในระดับความ
พึงพอใจและคนหาสาเหตุปจจัยแหงความพึงพอใจนั้น ในกลุม เปาหมายที่แตกตางกัน
ดวย ซึ่งจะเห็นวา แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เกี่ยวของสัมพันธกับทัศนคติ
อยางแยกกันไมออก
สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นคอนขางจะมีผูศึกษาอยางกวางขวาง
โดยศึกษาดานองคประกอบดานตาง ๆ ดังนี้
1. องคประกอบดานความรูสึก (affective component) เปนลักษณะของ
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคล องคประกอบทางความรูสึกนั้นมี 2 ลักษณะ คือ
ความรูสึกทางบวก ไดแก ความพอใจ เปนใจ และความรูสึกทางลบ ไดแก ไมชอบ
ไมพอใจ กลัว รังเกียจ
2. องคประกอบดานความคิด สมองของบุคคลรับรู วินิจฉัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับ
เกิดเปนความรู ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณขึ้น องคประกอบทาง
ความคิดเกี่ยวของกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาวา ถูกหรือผิด ดีหรือไมดี
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (behavioral component) เปนการที่จะกระทําหรือ
พรอมที่จะตอบสนองตอที่มาของทัศนคติ
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ดังนั้น ความพึงพอใจเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติซึ่งไม
จําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจเปน
เพียงปฏิกิริยาดานความรูสึก (reactionary feeling) ตอสิ่งเรา (stimulant) ที่แสดงผล
ออกมาในลักษณะผลลัพธสูงสูด (final outcome) ของกระบวนการประเมิน (evaluative
process) โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก
(positive direction) หรือทิศทางลบ (negative direction) หรือไมมีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ
(non reaction) ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นก็ได
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจนั้น สามารถพิจารณาไดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการของการใหบริการสาธารณะ ดังนี้
ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบผลสําเร็จ
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานเกี่ยวกับการใหบริการ นอกจากผูบริการจะดําเนินการให
ผูทํางานเกิดความพอใจในการทํางานแลว ยังจําเปนตองดําเนินการที่จะทําใหผูมาใช
บริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการเปนปจจัยที่
สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้ คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้นผูบริการที่ชาญฉลาด
จึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึง
พอใจทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพื่อจะไดเปนแนวทางในการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งในการใหบริการ เปาหมายสําคัญของการ
บริการคือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการ มิลเลท (Millet 1954,394-400) ได
ใหทัศนะวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการของหนวยงานของรัฐวา ควร
พิจารณาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือ
1. การใหบริการอยางเสมอภาพ (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคน
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการ
ใหบริการ ประชาชนจะไดรับปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรการใหบริการ
เดียวกัน
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2. การใหบริการที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง การใหบริการจะตองมอง
วาใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลของการปฏิบัติงานภาครัฐจะถือวาไมมี
ประสิทธิภาพเลยถาไมมีการตรงเวลา ซึ่งจะสรางความไมพอใจใหกับประชาชน
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service) หมายถึง การใหบริการจะตอง
มองวาใหบริการสาธารณะจะตองมีลักษณะมีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการ
อยางเหมาะสม (the right quantity at the right geographical location) นอกจากนี้ มิลเลท
ยังเห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหลายเลยถาจํานวนการบริการที่
ไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมแกผูมารับบริการ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (continuous service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนสาธารณะเปนหลัก ไมยึดความพึง
พอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ตาม
5. การใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ มีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายทานไดเสนอ
แนวคิดที่เปนประโยชนสามารถนําไปใชในการศึกษาและใชในการบริหารงานเปน
จํานวนมาก แตทฤษฎีที่ไดรับความนิยมแพรหลายที่จะนําเสนอในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow ทฤษฎีความตองการของ ERG (Alderfer’s
Existence Relatedness Growth Theory) ทฤษฏีสองปจจัยของ Herberg ทฤษฎีความ
ตองการของ Mcclelland’s- Need Theory)
โดยจะขอนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ คือ
1. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)
อับราแฮม มาสโลว เปนนักจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลับแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎี
การจูงใจที่รูจักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา มาสโลวระบุวาบุคคลจะมีความตองการที่
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1. บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาได ความตองการที่ยังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ
2. ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับชั้น
จากความตองการพื้นฐาน (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน
(เชน ความสําเร็จ)
3. บุคคลที่จะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเมื่อความตองการระดับต่ําลงมา
ไดถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น นั่นคือ คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยกอน กอนที่จะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนอง
ความตองการทางสังคม
ลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ความตองการทางรางกาย
จะอยูลําดับต่ําที่สุด ความตองการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว ความตองการ
เหลานี้จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เชน ความตองการอาหาร อากาศ
น้ํา และที่อยูอาศัย เพื่อการตอบสนองความตองการเหลานี้ บริษัทจะตองใหเงินเดือน
อยางเพียงพอแกบุคคลที่พวกเขาจะรับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูได (เชน อาหารและ
ที่อยูอาศัย) ในทํานองเดียวกันเวลาพักจะเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของงานดวย
ที่เปดโอกาสใหบุคคลตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขาได บริษัทมาก
ขึ้ น ทุ ก ที กํ า ลั ง มี โ ครงการออกกํ า ลั ง กายนี้ จ ะช ว ยให พ นั ก งานมี สุ ข ภาพดี ด ว ยการ
ตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขา บุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บปวย
จนเกิ น ไปยากที่ จ ะมี ส ว นช ว ยต อ บริ ษั ท ของพวกเขาได อ ยา งเต็ม ที่ โดยทั่ ว ไปความ
ตองการทางรางกายจะถูกตอบสนองดวยรายไดที่เพียงพอและสภาพแวดลอมของงานที่ดี
เชน หองน้ําสะอาด แสงสวางที่เพียงพอ อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี
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2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัย
ความตองการลําดับที่สองของมาสโลว จะถูกกระตุนภายหลังจากที่ความตองการทาง
ร า งกายถู ก ตอบสนองแล ว ความต อ งการความปลอดภั ย จะหมายถึ ง ความต อ งการ
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทําได
หลายสิ่งหลายอยางเพื่อที่จะตอบสนองความตองการความปลอดภัย ตัวอยางเชน บริษัท
อาจจะใหการประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย กฎและ
ขอบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมใหมีสภาพแรงงาน
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการทางสังคมคือ ความ
ตองการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการ
ที่จะเกี่ยวพันการมีเพื่อนและการถู กยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความ
ตองการทางสังคม บริษัทอาจจะกระตุนการมีสวนรวมภายในกิจกรรมทางสังคม เชน
งานเลี้ ย งของสํ า นั ก งาน ที ม ฟุ ต บอลหรื อ โบว ลิ่ ง ของบริ ษั ท จะให โ อกาสของการ
ตอบสนองความตองการทางสังคมดวย การเปนสมาชิกสโมสรของบริษัทจะใหโอกาส
ที่ดีแกผูบริหารเพื่อ “การสรางเครือขาย” กับผูบริหารคนอื่น ในขณะที่ตอบสนองความ
ตองการทางสังคมของพวกเขาไดดวย กอนหนานี้เราไดกลาวถึงโครงการสุขภาพจะชวย
ตอบสนองความตองการทางรางกายได โครงการสุขภาพนี้สามารถชวยตอบสนองความ
ตองการทางสังคมไดดวย ความจริงแลวการทํางานหรือการเลนกีฬากับเพื่อนรวมงานจะ
ใหโอกาสที่ดีเยี่ยมตอการมีเพื่อน การวิจัยแสดงใหเห็นวาความตองการทางสังคมจะถูก
กระตุนภายใตสภาวะที่ “ความไมแนนอนทางองคกร” มีอยู เชน เมื่อความเปนไปไดของ
การรวมบริษัทไดคุกคามความมั่นคงของงาน ภายใตสภาวะเชนนี้บุคคลจะแสวงหาความ
เปนมิตรจากเพื่อนรวมงาน เพื่อที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังเปนไปอยู
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียงคือ ความตองการระดับที่สี่ ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการของ
บุคคลที่จะสรางการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความตองการชื่อเสียงและ
การยกยองจากบุคคลอื่นจะเปนความตองการประเภทนี้ ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะ
ไดรับเชิญงานเลี้ยงเพื่อที่จะยกยองความสําเร็จที่ดีเดน การพิมพเรื่องราวภายในจดหมายขาว
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5. ความตองการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตองการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสที่จะคิด
สรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความรับผิดชอบ
บริษัทไดพยายามจูงใจบุคคลเหลานี้ดวยการเสนอตําแหนงที่ทาทายแกพวกเขา
ความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการที่จะบรรลุความสมหวัง
ของตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจดวย
ความตองการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทาทายคามสามารถของพวกเขา
การเปดโอกาสใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม
มาสโลวเชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ต่ําสุด” ไปยัง “สูงสุด”
มาสโลวกลาววา เมื่อตองการ ณ ระดับ “ต่ําสุด” รางกายไดถูกตอบสนองแลว ความ
ตองการ ณ ระดับ “สูงขึ้น” ตอไป ความปลอดภัย จะมีความสําคัญมากที่สุดและตอไป
ตามลําดับ
ตามทฤษฎีของมาสโลวแลว บุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการระดับ
ต่ํา ก อ นที่ พ วกเขาจะพยายามตอบสนองความต อ งการระดับ สู ง ยิ่ งกว านั้ น เมื่ อ ความ
ตองการอยางหนึ่งถูกตอบสนองแลวความตองการนี้จะไมเปนสิ่งจูงใจที่มีพลังตอไปอีก
ทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานที่วาความตองการที่ยังไมไดถูก
ตอบสนองจะเป น ป จ จั ย ที่ ป ลุ ก เร า พฤติ ก รรมของบุ ค คล เมื่ อ ความต อ งการได ถู ก
ตอบสนองตามสมควรแลวความตองการเหลานี้จะหยุดเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ในการนํ า ทฤษฎี ลํ า ดั บ ขั้ น ความต อ งการของมาสโลว ไ ปใช ใ นหน ว ยงาน
ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจ ความตองการในระดับต่ําอาจไดรับ
การตอบสนองเพียงบางสวนและในสวนที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจ
ของพฤติ ก รรมอี ก ต อ ไป เช น ในหน ว ยงานที่ จั ด ให มี ร ายได พ อสมควรแล ว และ
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2. ทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory)
Alderfer ไดพัฒนาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรูจากทฤษฎีของ
Maslow โดยตรง แตมีการสรางรูปแบบที่เปนจุดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีของ 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
เปนขั้น ๆ และกาวหนาขึ้นไปเรื่อย ๆ กลาวคือ เมื่อใดที่ความตองการระดับต่ําไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการที่อยูในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลในการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีความ
ตองการของ Alderfer ก็มีสภาพเหมือนกันแตจะมีการเคลื่อนตัวถอยหลังถาความตองการ
ที่อยูต่ํากวา และจากความจริงขอนี้ทําใหผูบริหารสามารถทราบถึงสถานการณตาง ๆ ที่
ซึ่ ง เป น อุ ป สรรคต อ ความต อ งการก า วหน า หรื อ ความต อ งการความสั ม พั น ธ ซึ่ ง ใน
สถานการณเชนนี้ Alderfer ชี้ใหทราบวาประเภทของความตองการที่อยูต่ําลงไปจะมี
ความสําคัญในการจูงใจทันที ความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมี
ความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคมมีความตองการเพื่อน เชน การ
เขาเปนสมาชิกขององคการหรือสมาคมตาง ๆ
4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem of status needs) เปน
ความตองการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลทั่วไป
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จดังที่คาดหวังไว (Self actualization or self
realization needs) ความตองการนี้นับเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย เปนความ
ตองการใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ใฝฝนไว
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งขยายความทฤษฎีของมาสโลว ทฤษฎีนี้
ไดแก ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอรซเบิรก ทฤษฎีนี้ไดศึกษาถึงจิตวิทยาของ
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1. ความสําเร็จของงาน
2. การไดรับการยอมรับ
3. ความกาวหนา
4. ลักษณะของงาน
5. โอกาสที่จะกาวหนา
6. ความรับผิดชอบ
ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ จ ะจู ง ใจให ผู ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ ป จ จั ย ในการกระตุ น นี้ จ ะจู ง ใจให
ผูปฏิบัติงานทํางานนั้นอยางเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
3. Herzberg ไดเสนอทฤษฎีองคประกอบคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two
Factor Theory) ซึ่งสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบ
ในงานของแตละบุคคล กลาวคือ
1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. ปจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor)
ปจจัยจูงใจ
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปน
การกระตุ น ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจให แ ก บุ ค คลในองค ก าร ให ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปจจัยที่สามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลได
ดวยกัน ไดแก
1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได
เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การ
รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ
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2. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก
ผู บั ง คั บบั ญ ชา การยอมรั บ นี้ อ าจจะอยู ใ นการยกย อ งชมเชยแสดงความยิ น ดี การให
กําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายให
รับ ผิ ด ชอบงานใหม ๆ และมีอํา นาจในการรั บผิ ด ชอบไดอย างดี ไม มี ก ารตรวจหรื อ
ควบคุมอยางใกลชิด
5. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของบุคคลในองคการ
การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม
ปจจัยค้ําจุน
ปจจัยคําจุน หมายถึง ปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู
ตลอดเวลา ถ า ไม มี ห รื อ มี ใ นลั ก ษณะไม ส อดคล อ งกั บ บุ ค คลในองค ก าร บุ ค คลใน
องคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ไดแก
1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น ๆ
เปนที่พอใจของบุคลากรในการทํางาน
2. โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคล
สามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย
3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หมายถึง การ
ติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางาน
รวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี
4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติ และศักดิ์ศรี

19

5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองคการ การ
ติดตอสื่อสารภายในองคการ
6. สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง อากาศ
ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตาง
ๆ อีกดวย
7. ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจาก
งานในหนาที่ของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม
8. ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงใน
การทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
9. วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร
Herzberg ไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา องคประกอบทางดานจูงใจจะตองมีคาเปน
บวกเทานั้น จึงจะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได แตถาเปนลบก็จะทําให
บุคคลไมพึงพอใจในงานอยางใด สวนองคประกอบทางดานค้ําจุนหรือสุขอนามัยถามีคา
เปนลบ บุคคลจะมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานแตอยางใด เนื่องจากองคประกอบ
ทางดานปจจัยค้ําจุนหรือสุขอนามัยนี้มีหนาที่ค้ําจุน หรือบํารุงรักษาบุคคลใหมีความพึง
พอใจในงานอยูแลว สรุปไดวาทั้งสองปจจัยตองมีในเชิงบวกเทานั้น จึงจะทําใหความพึง
พอใจในงานของบุคคลเพิ่มมากขึ้น
4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแลนด ไดแบงแรงจูงใจตามความตองการขั้น
พื้นฐานของบุคคลเปน 3 แบบ ดังนี้
1. ความตองการอํานาจ (The need of power) บุคคลมีความตองการมีอํานาจอยาง
มาก อาศัยการใชอํานาจสรางอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน กลาวโดยทั่วไป แตละ
บุคคลแสวงหาความเปนผูนํา มีพลังเขมแข็ง
2. ความตองการความผูกพัน (The need of affiliation) บุคคลมีความตองการมี
ความผูกพันเปนอยางมาก ตามปกติความผูกพันเกิดจากความรักทําใหบุคคลมีความสุข
และมีความตั้งใจหลีกเลี่ยงการไมยอมรับของกลุมสังคมที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด แตละ
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3. ความตองการความสําเร็จ (The need for achievement) บุคคลมีความตองการมี
ความสําเร็จ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับความสําเร็จ มีความหวาดกลัวอยาง
รุนแรงตอการประสบความลมเหลว ตองการการทาทายในการทํางาน ชอบการทํางานที่
มีการเลี่ยงภัย ใชแนวทางการทํางานที่เคยใชไดผลสําเร็จมาแลว
4. แนวคิดเกี่ยวกับงานบริการการวิชาการทางการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่จะศึกษา จากผูที่เคยไดศึกษาวิจัยไวแลว ดังนี้
กรนิภา หลีกุล (2544,บทคัดยอ) ไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตอการใหบริการของ
สํานักงานบัณฑิตศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษา
พบวา โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริการ ดานเจาหนาที่ ดาน
สภาพแวดลอม และดานบริการหองสมุด อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละ
ดานจะพบวาแตกตางกันไป
วรัชยา ศิริวฒ
ั น (2547) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ
งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรงาน
บริการการศึกษา ประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของงานบริการการศึกษา คณะรัฐ
ศาตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุก ๆดาน อยูในระดับมาก ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว บุคลากรงานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตรมีความพึงพอใจปจจัยที่
สงเสริมการใหบริการในดานกําลังคน ดานวัสดุอุปกรณและดานแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ปจจัยสภาพภูมิหลังดาน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
และระยะเวลาการทํางาน และประเภทงานของบุคลากรที่ตางกัน ประเมินประสิทธิภาพ
การใหบริการไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 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 ทุกระดับอายุและทุกคณะที่ศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันตอการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไม
แตกตางกัน และประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในระดับปานกลาง และมีความคาดหวังตอการใหบริการ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และนักศึกษามีความคาดหวังในคุณภาพในการปฏิบัติงาน
สูงกวาสภาพในปจจุบันทุกดาน
5. กรอบความคิดที่ใชในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาประมวลเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบดาน
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
- ด า นกระบวนการขั้ น ตอนการ
ใหบริการวิชาการ
- ดานการใหบริการของเจาหนาที่
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ มหาวิทยลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ไดทําการศึกษารายละเอียดตาง ๆ โดย
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการ
ดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จะเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช
การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey
Research)
โดยมุงใหการศึกษาเกี่ยวกับระดับ
ประสิ ท ธิภ าพการให บ ริ ก ารวิ ชาการ 4 ด าน ไดแก ด า นกระบวนการขั้ น ตอนการ
ใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ที่สรางขึ้นมาโดยใชลักษณะมาตรวัดของ Rensis Likert ที่เรียกวา Likert Scale โดยการ
วัดตัวแปรตาง ๆ โดยใหกลุมตัวอยางทําการประเมินระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
วิ ช าการ และนํ า มาวิ เ คราะห ป ระมวลผลข อ มู ล ด ว ยโปรมแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences)
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง และบุคคลทั่ว ไปที่ เข ามาติด ตอขอรับ บริ ก ารวิชาการ ของมหาวิ ทยาลั ย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาโดยไดเสนอ
กรอบการวิเคราะหลักษณะงานดานประสิทธิภาพการใหบริการไว 4 ประการ คือ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก และดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนการแสดงแนวคิดที่
สามารถชี้ใ หเห็นถึงองคประกอบของประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการโดยทั่ว ๆ
ไป ที่มีลักษณะเปนเรื่องพื้นฐานของการบริการ เปนองคประกอบที่สามารถนํามาใชวัด
ในเชิงปริมาณไดงาย โดยไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent variavle) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบดานประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ซึ่งประกอบดวย
4 ดาน ดังนี้
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
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เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดจัดทําแบบสอบถาม ( Questionnaire) เพื่อเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ เปนขอคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวยคําถาม
จํานวน 27 ขอ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
12
3
7

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

เกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
นําไปใชประเมินขอคําถามในแตละขอวาตนเองอยูในระดับใด จํานวน 27 ขอ เปนขอ
คําถามแบบ Rating scale โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ และมีขอคําถาม
ปลายเปดจํานวน 1 คําถาม ในแตละชวงมีความหางเทา ๆ กัน คือ 1 คะแนน ดังนี้
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
นอยที่สุด
1 คะแนน

25

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และ
บุคคลทั่วไปที่มารับบริการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 300 ชุด ไดกลับคืนมาจํานวน 284 ชุด คิดเปนรอยละ 94.67
2. รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น จากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา กอนนําไปทดลองใช (Pre-Test) กับนักศึกษาจํานวน
20 ชุ ด เพื่ อ นํ า มาหาค า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) และไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.808
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
นําผลการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลมาวิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังนี้
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
ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล การวั ด ระดั บ
ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนสถิติเบื้องตนในการอภิปรายผล ไดแก คาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
แปลความหมายในการวัดระดับคุณภาพชีวิต ไดกําหนดชวงคะแนน ดังนี้
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 ต่ํา
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ ต่ํามาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ซึ่งในบทนี้จะเปนการเสนอ
ผลการศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายใน
การศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ปริ ญ ญาโท ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง และบุคคลทั่วไป
ที่ ม าใช บ ริ ก ารงานวิ ช าการ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ได ศึ ก ษาจากกลุ ม ตั ว อย า งโดยตอบ
แบบสอบถาม 284 ชุด จึงขอเสนอผลการวิเคราะห ตามลําดับดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูล
2. ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
เป น การนํ า เสนอ
ผลการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ในภาพรวม
คา
คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 4 ดาน
ประสิทธิภาพ
(X)
มาตรฐาน
(S.D.)
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
3.91
0.84
สูง
วิชาการ
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
3.93
0.05
สูง
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.82
0.08
สูง
4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.42
0.84
ปานกลาง
รวม
3.77
0.24
สูง
จากตารางที่ 1 พบวา งานบริก ารวิ ช าการ มี ร ะดั บ ค าเฉลี่ ย ประสิ ทธิ ภ าพการ
ใหบริการอยูระดับสูง (X = 3.77) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน พบวา
ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารอยู ใ นระดั บ สู ง มี จํ า นวน 3 ด า น คื อ ด า นการ
ใหบริการของเจาหนาที่ คาเฉลี่ย (X = 3.93) รองลงมาคือ ดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการวิชาการ คาเฉลี่ย (X = 3.91) และดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ
3.82 ระดับ ประสิท ธิภ าพการใหบ ริก ารวิช าการ อยูใ นระดับ ปานกลาง คือ ดา น
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีคาเฉลี่ย (X = 3.42)
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการวิชาการ
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ
(X) มาตรฐาน ประสิทธิภาพ
(S.D.)
1. มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง
4.01
0.72
สูง
2. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
3.80
0.82
สูง
3. ขั้นตอนการใหบริการที่เหมาะสม
3.92
0.64
สูง
4. การบริการสอดคลองตอความตองการของ
3.89
0.68
สูง
ผูรับบริการ
4. มีระเบียบการขอรับบริการดานบริการที่ชัดเจน
3.93
0.80
สูง
รวม
3.91
0.48
สูง
จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.91) และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดเปนรายขอ พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูงทุกขอ โดยขอ มีการใหบริการตามลําดับ
กอนหลัง อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.01) รองลงมาคือ มีระเบียบการขอรับ
บริการดานบริการวิชาการที่ชัดเจน อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.93) ขั้นตอนการ
ใหบริการที่เหมาะสม อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.92) การบริการที่สอดคลองตอ
ความตองการของผูรับบริการ อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.89) และ ระยะเวลาในการ
ใหบริการที่เหมาะสม อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.80)
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ตารางที่ 3
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ดานการใหบริการของเจาหนาที่
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ดานการใหบริการของเจาหนาที่
(X) มาตรฐาน คุณภาพชีวิต
(S.D.)
1. ใหคําแนะนะและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
3.90
0.80
สูง
2. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3.72
0.90
สูง
3. ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
3.79
0.90
สูง
4. ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
4.05
0.70
สูง
5. มีเอกสาร/แผนพับ แนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ
3.85
0.70
สูง
6. ความรูความเชี่ยวชาญของผูใหบริการ
3.88
0.70
สูง
7. ความรับผิดชอบในการใหขอมูลของเจาหนาที่
3.94
0.70
สูง
8. ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดในการให
4.02
0.70
สูง
ขอมูลของเจาหนาที่
9. การตัดสินใจในการแกปญหาเฉพาะหนาของ
3.90
0.60
สูง
เจาหนาที่
10. การใหบริการอยางไมเลือกปฏิบตั ิ
3.99
0.70
สูง
11. การแตงกายสุภาพเหมาะสมของเจาหนาที่
4.20
0.60
สูง
12. ประสานและใหคําแนะนําทุกครั้งเมื่อมี
3.97
0.60
สูง
ขอผิดพลาด/ปญหา
รวม
3.93
0.50
สูง
จากตารางที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของ
เจาหนาที่ อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.93) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอ
พบวา ประสิทธิภาพการให บ ริ ก ารวิ ชาการ ด านการให บริ การของเจ าหน าที่ อยู ใ น
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ตารางที่ 4
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ
2. สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
3. มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
รวม

คาเฉลี่ย
(X)

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต

3.61
4.05
3.81

1.1
0.8
0.8

สูง
สูง
สูง

3.82

0.80

สูง

จากตารางที่ 4 พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย (X = 3.82) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอ
พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับสูง
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ตารางที่ 5
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. การจัดกิจกรรมดานวิชาการ
2. การจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติด
3. การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา นันทนาการและ
การบําเพ็ญประโยชน
4. การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรม คานิยมที่ดีงาม และศาสนา
5. การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
6. การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
7. การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับศิษยเกา
รวม

คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
คุณภาพ
(X) มาตรฐาน
ชีวิต
(S.D.)
3.40
1.00
ปานกลาง
3.30
1.00
ปานกลาง
3.31
1.00
ปานกลาง
3.47

0.90

ปานกลาง

3.50
3.56

0.90
1.00

สูง
สูง

3.43
3.42

0.90
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 จากตารางที่ 5 พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (X = 3.42) และเมื่อพิจารณา
รายละเอี ย ดเป น รายข อ พบว า การส ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
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นอกจากนี้ยังมีผลวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะอื่น ๆ ของกลุมตัวอยางยังพบวา
1. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท รอรับใบเสร็จชา
มาก ทําใหเสียเวลา
2. นักศึกษาไดรับสื่อการสอนชามาก
3. ไดรับใบแจงที่นั่งสอบชามาก ไดรับหลังจากสอบแลว

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด ตรั ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหาร
จัดการดานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ดวยการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรหรือ
กลุมตัวอยางที่ใชเปนเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้น
ปริญญาตรี ปริญญาโท และบุคลทั่วไปที่เขามารับบริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 284
คน แลวนํามาประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ข อง ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารวิช าการ ของมหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จากผลการศึกษาในภาพรวม
พบวา ระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูง
เมื่อพิจารณาระดับประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการแตละดาน จะพบวา ระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ อยูในระดับสูง 3 ดาน เรียงลําดับสูงสุด จากดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่ รองลงมาคือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการอยูในระดับปานกลาง 1
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1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับสูง
พบวา มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.01 และ S.D.= 0.72)
และระยะเวลาในการที่เหมาะสม อยูในระดับสูง แตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.80 และ
S.D.= 0.82)
2. ด า นการให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ สู ง พบว า
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ อยูในระดับสูงใน
ทุกขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงกายสุภาพเหมาะสมของเจาหนาที่ ( x =
4.20 และ S.D.= 0.60) รองลงมาคือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร คาเฉลี่ย ( x =
4.05 และ S.D.= 0.70) ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดในการใหขอมูลของเจาหนาที่
คาเฉลี่ย ( x = 4.02 และ S.D.= 0.70) และขอที่อยูในระดับสูงแตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
การใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ( x = 3.72 และ S.D.= 0.90)
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับสูง พบวา ประสิทธิภาพ
การใหบริการวิชาการดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับสูงทุกดาน และขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ คาเฉลี่ย ( x = 4.05 และ S.D.=
0.80) รองลงมาคือ มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ คาเฉลี่ย ( x =
3.81 และ S.D.= 0.80) และ มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ อยูในระดับสูงแตมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ( x = 3.61 และ S.D.= 1.10)
4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับสูง พบวา ประสิทธิภาพ
การใหบริการวิชาการดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยูในระดับปานกลาง ขอที่อยูใน
ระดับสูง และมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
รามคํ า แหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด ตรั ง มี ป ระเด็ น ที่ จ ะนํ า มา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
วิชาการ อยูในระดับสูง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกีย รติ จั งหวัดตรัง ยึด ถือปฏิบั ติตามกฎกติก า ระเบีย บข อบั งคั บการใหบริ การดาน
วิ ช าการที่ ใ ห ไ ว อ ย า งเคร ง ครั ด จึ ง มั ก ไม เ กิ ด ป ญ หาเรื่ อ งกระบวนการขั้ น ตอนการ
ใหบริการ ไมวาจะเปนลําดับการใหบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ การบริการที่
ตรงหรือสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และที่สําคัญคือมีกฎกติกา ระเบียบ
การใหบริการดานบริการวิชาการที่ชัดเจน
2. ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ อยูใน
ระดับสูงทุกขอ เรียงลําดับจาก การแตงกายสุภาพเหมาะสม การใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดในการใหขอมูลของเจาหนาที่ การ
ใหบริการอยางไมเลือกปฏิบัติ ประสานและใหคําแนะนําทุกครั้งเมื่อมีขอผิดพลาดหรือมี
ปญหา ความรับผิดชอบในการใหขอมูลของเจาหนาที่ การใหคําแนะนําและตอบขอ
ซักถามอยางชัดเจน การตัดสินใจในการแกปญหาเฉพาะหนาของเจาหนาที่ ความรู
ความเชี่ยวชาญของผูใหบริการ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ และการ
ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ตาง ๆ เหลานี้ลวนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เนื่องจาก
เจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ทุกคน
มีความรูความชํานาญตรงกับภาระงานที่ตนไดรับมอบหมาย และที่สําคัญ มีความศรัทธา
ภาคภูมิใจในสถาบัน และยึดมั่นในปรัชญาของสาขา ที่วา บริการเพื่อการศึกษา มุงมั่น
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3. ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารวิ ช าการ ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก อยู ใ น
ระดับสูงทุกขอ เรียงลําดับจาก สถานที่ใหบริการที่สะอาด เปนระเบียบ มีอุปกรณและ
เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ในการให บ ริ ก าร และมี ที่ นั่ ง พั ก สํ า หรั บ ผู ม าติ ด ต อ เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีอาคารสถานที่
สํ า หรั บ การให บ ริ ก ารวิช าการในด า นต าง ๆ เช น ห อ งบริ ก ารการศึ ก ษา ห อ งสมุ ด
อัตโนมัติ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการลงทะเบียนของนักศึกษา หอง
ฟงบรรยายเทป หองฟงบรรยายสรุป หรือสภาพภูมิทัศนโดยรอบ มีเจาหนาที่ดูแลรักษา
ทํ า ความสะอาดอย า งมี ร ะบบ มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ สื่ อ สารสนเทศที่ ทั น สมั ย บริ ก าร
นักศึกษา และผูมาใชบริการจากภายนอกอยางเพียงพอตอความตองการ
4. ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก หลาย ๆ กิจกรรม ที่ยังไมถึงกําหนดการดําเนินการอาจ
ทําใหนักศึกษาหรือกลุมตัวอยางบางคนยังมองภาพไมออกวาเปนกิจกรรมลักษณะใด
อาจจะทราบวามหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมเหลานี้ แตตนเองอาจไมเคยเขารวมกิจกรรม
จึงตอบเปนกลาง ๆ และกิจกรรมสวนใหญเนนการพัฒนาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี จึงมีปญหาตรงนักศึกษาปริญญาโทไมไดเขารวมกิจกรรม จึงไมสามารถที่จะตอบ
แบบสอบถามได ตามความเปน จริ ง กิ จ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษาได แก กิ จ กรรมด า น
วิชาการ กิจกรรมดานการปองกันยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมดานกีฬา นันทนาการและ
การบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม คานิยมที่ดีงาม
และศาสนา การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย กิ จ กรรมส ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม และกิจ กรรมสร างความสัม พั น ธ กั บศิษย การ
ใหบริการวิชาการ ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาง ๆ เหลานี้ สวนใหญจะดําเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 (พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือน พฤษภาคม 2554)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติ
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนา
ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพการให บ ริ ก ารวิ ช าการ โดยพิจารณาในแต ล ะด านที่ มีร ะดั บ
ประสิทธิภาพการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง คือ ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกี ย รติ จั ง หวั ด ตรั ง มี แ ผนการดํ า เนิ น งานที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การในภาคเรี ย นที่ 2 ป
การศึกษา 2553 นั้น จะตองดําเนินการใหครบทุกกิจกรรม และที่สําคัญคือ นักศึกษา
จะตองไดรับประโยชนจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง และไดรับการพัฒนา
ครบทุ ก ๆ ด า น ซึ่ ง ได แ ก กิ จ กรรมพั ฒ นาด า นวิ ช าการ กิ จ กรรมพั ฒ นาด า นกี ฬ า
นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมการปองกันยาเสพติด รวมทั้งกิจกรรมสรางความสัมพันธกับ
ศิษยเกา
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใหบริการ หรือประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ดานต าง ๆ ของมหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง สาขาวิ ท ยบริ การเฉลิมพระเกีย รติ
จั ง หวั ด ตรั ง ให ค รบทุ ก งานบริ ก าร เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยตอไป

แบบสอบถามประสิทธิภาพใหบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย 3 หนาขอความตอไปนี้)
สถานภาพการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
บุคคลทั่วไป
อื่น ๆ ..........................................
ตอนที่ 2 คุณภาพการใหบริการวิชาการ (กรุณาทําเครื่องหมาย 3 หนาขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
ประเด็นวัดคุณภาพการรับบริการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง

(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด ไมเคยรับ
บริการ
(1)

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการวิชาการ
1.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง
1.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
1.4 การบริการสอดคลองตอความตองการของผูรับบริการ
1.5 มีระเบียบการขอรับบริการดานบริการที่ชัดเจน
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
2.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
2.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
2.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2.5 มีเอกสาร/แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ
2.6 ความรูความเชี่ยวชาญของผูใหบริการ
2.7 ความรับผิดชอบในการใหขอมูลของเจาหนาที่
2.8 ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดในการใหขอมูลของเจาหนาที่
2.9 การตัดสินใจในการแกปญหาเฉพาะหนาของเจาหนาที่
2.10 การใหบริการอยางไมเลือกปฏิบัติ
2.11 การแตงกายสุภาพเหมาะสมของเจาหนาที่
2.12 ประสานและใหคําแนะนําทุกครั้งเมื่อมีขอผิดพลาด/ปญหา
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
3.3 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ
4. ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4.1 การจัดกิจกรรมดานวิชาการ
4.2 การจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติด
4.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา นันทนาการและการบําเพ็ญ
ประโยชน
มีตอหนา 2

ประเด็นวัดคุณภาพการรับบริการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง

(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด ไมเคยรับ
บริการ
(1)

4.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
คานิยมที่ดีงามและศาสนา
4.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
4.6 การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.7 การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับศิษยเกา

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ

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