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โดย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
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(1)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการด้านจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านบริการวิชาการ
ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกโดยจาแนกตาม ระดับชั้นปี และสาขาวิชกลุ
า ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัย ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา (2554-2555)
จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า
ที-เทสต์ (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One – Way Anova)
ผลของการวิจัยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 120 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยกาลัง
ศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารการศึกษามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ จาแนก
ระดับชั้นปี ต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มี สาขาวิชา
ต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย

(2)

รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน
5. ความพึงพอใจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษา จาแนกรายด้าน 4 ด้าน พบว่า
ด้านบริการวิชาการ นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการขอเอกสารหรือ
หนังสือรับรองต่าง ๆ มีความล่าช้า (การขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาต้องส่งเอกสาร
ไปยังส่วนกลาง)
ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ต้องการหนังสือตาราและ
เอกสารอ้างอิง ที่ทันสมัยและมีจานวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน ไม่มีข้อเสนอแนะ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านสถานที่
จอดรถไม่เพียงพอกับจานวนรถที่เข้าติดต่อ ห้องน้าไม่ถูกสุขลักษณะ (ไม่สะอาด)

(3)

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จัดทา
ขึ้นเพื่อต้องการทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการด้านจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวม
และเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านบริการวิชาการ ด้าน ห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านระบบสื่อ
การเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และเพื่อต้องการนา
ผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นาไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
อนึ่งหากการวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทาขอน้อมรับข้อบกพร่อง
เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทาการวิจัยครั้งต่อไป
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสาคัญที่จะส่งเสริมและ
ผลักดันให้
กระบวนการทางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินไปอย่ างสอดคล้องกันเป็น
ระบบ มุ่งไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกแห่
ษางชาติ
พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพราะได้กาหนดสาระบัญญัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไว้หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ
คือ ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ตระหนักและดาเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สาระบัญญัติใน
กฎหมายฉบับนี้ ปรากฏในมาตรา 47 ถึงมาตรา 51 (จารัส นองมาก, 2554, หน้า 12) โดย
สรุปเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา ซึ่งจะเห็นว่าในมาตรา47 เป็นการกล่าวนาในเรื่องระบบการประกัคนุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
การศึกษา
มาตรา 48 กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นเรื่องของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา มาตรา 49 กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายนอก เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์มหาชน
กร
มาตรา 50 ให้อานาจผู้ประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในการขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ใน
การประเมินภายนอก และมาตรา 51 เป็นบทบังคับสถานศึกษาให้ปรับปรุงแก้ ไขส่วนที่
ยังดาเนินการไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดการดาเนินงาน เพือให้
่ เป็นไปตามบท
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บัญญัติดังกล่าว เป็นการสร้างหลักประกันที่สถานศึกษาจะได้จัดการเพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นเป้าหมายสาคัญ
ปัจจุบันจากสภาวะเศรษฐกิจทาให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุน
น้อยลง มีทรัพยากรจากัด แต่มิได้หมายความว่า คุณภาพของบัณฑิตต้องตกต่าลงด้วยการ
พิสูจน์ตนเองด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นจุดที่สร้างความชอบ
ธรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในการขอรับการสนับสนุนจากสังคม จึงเป็นความสาคัญ
อย่างยิ่ง ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างและรักษาศรัทธาของประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยง
วิกฤตศรัทธา การสร้างและรักษาศรัทธาของประชาชน ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถทา
ได้หลายรูปแบบและรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนคือ การประกาศตัวเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและสังคมรับรู้อย่างกว้างขวาง (อมรวิชช์ นาครทรรพ,
2540, หน้า 9) การประกันคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทยที่จะพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกระดับ หลักการของการ
ประกันคุณภาพที่ให้ทุกคนและทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมคิดและร่วมดาเนินการใน
การจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดกับสังคมโดยรวมและร่วมกระบวนการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษาจะทาให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของให้การสนับสนุน
และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามากขึ้น ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา.
2542, หน้า 5)
การปฏิรปู ครั้งนีจ้ ะมีหลักประกันว่า การศึกษาไทยในอนาคตจะต้องมีคุณภาพ ซึ่ง
การประกันคุณภาพการศึกษานี้เอื้อต่อประโยชน์ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความคาดหวังของหลักสูตร ประชาชนเกิดความมั่นใจในการ
ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ว่าแต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
มาตรฐานเดียวกัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมห
าวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่
ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้บริการ ด้านวิชาการ และสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพงานสูงสุด
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โดยปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับปรัชญาของสาขา ที่ระบุไว้ว่า บริการเพื่อการศึกษา
มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างปัญหาแก่ชุมชน และกาหนดพันธกิจ ให้บริการการศึกษาให้เต็ม
ประสิทธิภาพ จัดทาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ที่เกี่ยวข้อง สามารรถสืบค้น
ข้อมูลได้ตามต้องการ และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ระบุไว้ว่า ศึกษาวิเคราะห์การ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการการดาเนินให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง อานวยความสะดวกในการให้บริการ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีบุคลากรปฏิบัติงานประจาฯ
ทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับจานวนนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี มีอยู่ 4 คณะ คือ
คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ส่วนในระดับ
ปริญญาโท มีหลักสูตรการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมจานวนนักศึกษา
ประมาณ 5,500 คน จึงเกิดปัญหาการให้บริการไม่ทั่วถึง ซึ่งส่งผลทาให้เกิดปัญหาต่างๆ
เช่น การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ การบริการตอบคาถาม การบริการยืมคืนหนังสืออ่าน
ประกอบ การบริการค้นคว้า เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และปัญหาความไม่เหมาะสม
ของห้องเรียนกับจานวนนักศึกษา สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่เหมาะแก่การเรียนรู้
ห้องน้า โรงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้บริหารนาผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรังต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้ บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดย
จาแนกตามระดับชั้นปี และสาขาวิชา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกีย รติ จังหวัดตรัง
เกี่ยวกับความพึงพอใจ
สมมุติฐานการวิจัย
นักศึกษาปริญญาโทที่มีระดับชั้นปี และสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
1.การดาเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ด้านคือ
1. บริการด้านวิชาการ
2. ห้องสมุดอัตโนมัติ
3. ระบบสื่อการเรียนการสอน
4. อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
2.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ที่มีสถานภาพเป็น
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นักศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (ปีการศึกษา 2554-2555) จานวน 845 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random
Sampling ) คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง ระดับปริญญาโท จานวน 265 คน แต่เนื่องจากมีระยะเวลาจากัดในการ
ดาเนินการวิจัย จึงขอสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (คศ.1970,p.608)
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จานวน 120 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1.ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับชั้นปี ได้แก่
- ระดับชั้นปีที่ 1
- ระดับชั้นปีที่ 2
สาขาวิชา ได้แก่
- บริหารการศึกษา
- บริหารธุรกิจ
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
2. ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริการวิชาการ ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสื่อการเรียนการ
สอน และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี ต่อการได้รับบริการด้าน
วิชาการของนักศึกษาปริญญาโท แสดงออกมาเป็น 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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การให้บริการด้านการจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งแบ่งออก 4 ด้านคือ
บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อันก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตลอดจนการสร้างหรือ
เสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
ห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ในรูปของ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร งานวิจัย และสื่อในรูปของ
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เทป สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ เป็นต้น
ระบบสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ระบบสื่อการสอนการสอนที่ผ่านระบบ
Fiber Optic โดยการเรียนผ่านสายใยแก้วนาแสง
อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ในการให้บริการ
จัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง โดยการอานวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เอื้อต่อการรับบริการวิชาการ เช่น ที่พักสาหรับผู้เข้ามาติดต่อ ใช้บริการ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง หมายถึง
สถาบันระดับอุดมศึกษา ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดการเรียนการสอน ในส่วน
ภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งเป็นสาขาที่เปิดลาดับที่ 12 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตาบล
นาบินหลา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
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2. ผลของการวิจัยจะเป็นแนวทางสาหรับผู้บริหาร ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการบริการด้านการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

.

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ได้ศึกษา
เอกสาร ตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎี และแนวคิดกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
5. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
6. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
7. แนวคิดหลักในการประเมินผล
8. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสาเร็จของงาน
และองค์กรรวมทั้งความสุขของเพื่อนร่วมงานองค์กรใดก็ตามหากบุคคลไม่มีความพึง
พอใจในการทางานก็เป็นมูลเหตุหนึ่ง ทาให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่า คุณภาพของ
งานลดลงเมื่อมีการขาด งาน ลาออกจากงาน และปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย ในทาง
ตรงกันข้ามหากองค์กรใดมีความพึงพอใจในการทางานสูงมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ความพึงพอใจในการทางานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การดังนั้น ถ้าหาก หน่วยงานใดเห็น
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ความสาคัญของการสร้างความพึงพอใจในการทางานให้เกิดขึ้นในหน่วยงานกับคนใน
หน่วยงานของตนเองและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความ
พึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรือตามเวลา (สุนทร เพ็ชร์
พราว, 2551:16)
ความหมายความพึงพอใจ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่ นที่จาทางาน มีขวัญและกาลังใจ และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน รวมทั้งส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์การ
โยเดอร์ (Yoder,
1985,p.6) อธิบายความพึงพอใจในงาน หมายถึง
ความรู้สึกที่บุคคลมีความพึงพอใจในงานและเ ต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลที่มีความพึงพอใจในงานที่ทา เมื่อได้รับผลตอบแทน
ประโยชน์ที่ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจจากงานนั้น
กรีน (Green,1972,p.40) ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการทางานจะ
เกิดความตั้ง ใจในการทางาน และเต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพื่อสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน
กู๊ด (Good,1973,p.384) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการทางาน
หมายถึง คุณลักษณะ สภาวะ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งผลมาจากการสนใจสิ่งต่าง ๆ
และทัศนคติที่บุคคลมีต่องาน
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970,pp.122-144) กล่าวถึงลาดับขั้น
ความต้องการ ของมนุษย์ออก 5 ขั้นตามลาดับ (ศิริพงษ์ เศาภายน. 2547 : 78-100)
กล่าวคือ
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1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiolgical) เป็นความต้องการพื้นฐานที่
สาคัญที่สุดเพื่อให้ชีวิตดารงอยู่ได้
2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety) หลังจากที่ร่างกายได้รับ การ
ตอบสนองความต้องการ แล้วก็เกิดความต้องการด้านความปลอดภัย ซึ่งหมายถึง ความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกายที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง และยังรวมถึงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจด้วย
3. ความต้องการทางสังคม (Social) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ของกลุ่มได้รับการยอมรับและเป็นผู้ที่มีความสาคัญในกลุ่ม
4. ความต้องการมีชื่อเสียง (Esteem) เป็นความต้องการที่จะเป็นบุคคลที่มีความ
มั่นใจในตนเอง มีบุคคลยอมรับนับถือ ได้รับการยกย่องจากค นอื่นเมื่อทางานสาเร็จ
ต้องการมีฐานะเด่นทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่ความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่า
ตนมีคุณค่า
5. ความต้องการความสาเร็จตามความนึกคิด (Sclf Actualization) เป็นความ
ต้องการลาดับขั้นสูงสุด เมื่อคนได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกาย ความปลอดภั ย ด้าน
สังคม ความมีชื่อเสียง แล้วต่อมาไม่นานนักคนก็จะเกิดความไม่พอใจได้ ถ้าเขาไม่สามารถทน
สิ่งที่ตนต้องการทา รวมทั้งต้องการให้ชีวิตดีขึ้น มีความก้าวหน้าและทาในสิ่งที่ตนชอบ
นอกจากนั้นยังรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความรู้สึกว่างานมีความสาคัญ ท้าทาย
ความสามารถ ความก้าวหน้า มีความสาเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีก
สุนทร เพ็ชร์พราว (2551 : 17) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่องานและการทางานนั้น ถ้าบุคคลมีความรู้สึกพร้อมจะเสียสละ
ทุกอย่างอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งาน และทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกไม่
พึงพอใจต่องาน ก็จะไม่กระตือรือร้นในการทางาน เพียงทางานตามหน้าที่ให้เสร็จไปใน
แต่ละวันเท่านั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลในทางบวก
เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน ความพึอใจ
งพ
ทาให้บุคคลกระตือรือร้นในการทางาน ที่มีความมุ่งมั่นมีขวัญและกาลังใจ สิ่งเหล่านี้
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อความสาเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์การ
รจนา เตชะศรี (2550 : 12) กล่าวว่า ความพอใจในการทางานเป็นความรู้สึก
ชอบ พอใจ หรือเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความสุขในการทางาน
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น
ภาวิณี เพชรสว่าง (2552 : 46) กล่าวว่า ทัศนคติในการทางานที่มีความสาคัญ
สาหรับองค์การ คือ ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกห รืออารมณ์
ทางบวกโดยเป็นผลจากประสบการณ์ ในการทางาน
จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที่
เกิดจากทัศนคติ ความต้องการที่เป็นไปตามความคาดหวัง ถ้าความต้องการได้รับการ
ตอบสนองก็เกิดความพึงพอใจขึ้น และถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการตาม
ความคาดหวังไว้ความพึงพอใจก็จะหายไปทันที ดังนั้นความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาอยากทราบว่าการบริหารโรงเรียนทุกด้านของผู้บริหาร
โรงเรียนอยู่ในระดับที่จะทาให้ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารอยู่ และมีความพึงพอใจ
ในระดับใด
เพาเวลล์(Powell.1983:17-18) ได้เสนอความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี และเกิดความสมดุล
ระหว่างความต้องการของบุคคล และได้รับการตอบสนอง จากความหมายของความ
พึงพอใจที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออก
เป็นความชอบใจ พอใจ เมื่อได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลกับความต้องการของ
บุคคลทั้งร่างการและจิตใจ จะช่วยลดความตึงเครียดของมนุษย์ให้น้อยลงหรือหมดไป
นฤมล ผู้อุตส่าห์ (2548,5) กล่าวความพึงพอใจว่า ความสุขของคนที่เกิดจากการ
ปฎิบัติงานและได้รับผลตอบแทน ความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น
ในการทางาน มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทางานให้ได้เต็มความสามารถ มีขวัญและกาลังใจ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพการทางาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน
ส่งผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
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Shell (1975: 252-268) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกสอง
แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก
ความรูส้ ึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่ระบบย้อนกลับ ความสุขที่สามารถทา
ให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอืๆ่น
Morse (1955:27:1967:81) กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคาใน
ภาษาอังกฤษว่า“Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
เป็นการลดความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มี
ความสุข ความชื่นใจตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจต่อสิ่งนั้น
สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลีโพธิ์ทอง (2542, หน้า 161 - 162) ได้จาแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. ทฤษฎีความต้องการ ความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับ
จากงาน กับการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล
2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่มความพึงพอใจในงานสัมพันธ์ในทางบวกและคุณลักษณะ
ตามปรารถนาของกลุ่ม สมาชิกให้กลุม่ เป็นแนวทางในการประเมินผลการทางาน การวัด
ความพึงพอใจที่มีต่อบริการ ความพึงพอใจที่มีการบริการและเกิดผลได้หรือไม่นั้นต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ ประกอบด้วยระดับความรู้สึกของ
ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล การวัดความพึงพอใจอาจกระทาได้หลายวิธี
ดังนี้
2.1 การใช้แบบสอบถาม เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยการขอความ
ร่วมมือ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กาหนดคาตอบ
ไว้ให้เลือกตอบ หรือเป็นคาตอบอิสระ โดยคาถามที่ถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่
หน่วยงานกาลังให้บริการอยู่เช่น ลักษณะการให้บริการ สถานที่ ระยะเวลาที่ให้บริการ
บุคคลที่ให้บริการ เป็นต้น
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2.2 การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่วัดถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจผู้ตอบคาถามให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง วิธีนี้ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง
3. การสังเกต ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดยวิธีการ
สังเกต ดูพฤติกรรมก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลังจากรับบริการแล้ว เช่น
สังเกตสีหน้า ท่าทางการพูด การวัดความพึงพอใจวิธีนี้ต้องทาอย่างจริงจัง จึงจะสามารถ
ประเมินถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่า การวัดความ
พึงพอใจต่อการรับบริการนั้นสามารถทาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวกความเหมาะสม
ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวัดด้วย จะส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพ
หรือน่าเชื่อถือได้
ดังนั้นความพึงพอใจ ความรู้สึกที่ดี หรือมีทัศนคติที่ดีของบุคคล ในด้านบวกซึ่ง
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น เมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความคาดหวัง และความต้องการของตนเอง จึงทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
สิ่งนั้นๆ หรือสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออก
ของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจทีมี่ประสบการณ์
ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไป
ได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทาให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ
แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายก็จะทาให้เกิดความรู้สึกทางลบ
เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สทีึก่
มีความสึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจ
มาแล้ว ฉะนั้นผู้บริหารจาเป็นจะต้องสารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติให้
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สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตลอดไป ทั้งนี้เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตั้งไว้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ “ความพึงพอใจ ” หมายถึง
ความรู้สึกยินดี ชอบใจ และเป็นสุข ต่อการตอบสนองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับ
หนึ่ง ด้วยการแสดงพฤติกรรมออกมาทางสายตา คาพูด ระหว่างบุคคลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความสาคัญของความพึงพอใจในการทางาน
การที่ผู้บริหารขององค์การต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการด้านการบริการงานหลาย
ท่านได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในองค์การของตนก็
เพราะเห็นว่าความสาคัญและผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้
Davis (วรนารถ แสงมณี. 2547 : 12-1 ) กล่าวถึงความสาคัญของความพึงพอใจในการ
ทางานว่า
1. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ
2. สร้างความซื่อสัตย์ภักดีให้มีต่อองค์การ
3. เสริมสร้างวินัยที่ดี อันจะทาให้เกิดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและคาสั่ง
4. ทาให้องค์การเป็นองค์การที่แข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับได้
ขัน
5. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ดีต่อการยิ่งขึ้น
6. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ
7. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์การของตนเอง
จากความสาคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความสาเร็จขององค์การ
เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งทาให้ผู้ทางานมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจดังกล่าวยัง
เป็นเครือ่ งหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการทางานอีกด้วย
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการบริหารงานที่จะทาให้
งานนั้นๆ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ที่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานเป็นประบวนการหนึ่งของการบริหารงานองค์การหรือการจัดการ
ดังเช่น ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานองค์การหรือการจัดองค์การ หลายๆ ท่านได้กล่าว
ไว้เช่น
Pigors and Myer (1981,p.6) เห็นว่า “กระบวนการบริหารงานบุคคลไม่สามารถ
แยกออกจากการจัดการได้” เนื่องจากการบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคลมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน จึงส่งผลให้การบริหารงานบุคคลมีความสาคัญมากขึ้นทุกขณะเมื่อ
การบริหารองค์การมีความจาเป็นต่อการทางานอันจะทาให้ภารกิจต่างๆ สามารถสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ตามที่ต้องการ
Flippo (1980,p.5) ได้สรุปความของการบริหารงานบุคคลว่า คือการวางแผนการ
จัดองค์การ การอานวยการ การควบคุมเพื่อการสรรหา การพัฒนา การจัดค่าตอบแทน
การประสานประโยชน์ การบารุงรักษาบุคลากร และการพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในองค์การที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของปัจเจกองค์การและสังคม
บริการด้านวิชาการ
สมศรี มธุรสสุวรรณ (2541, หน้า 14) ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
เป็น การจัดกิจกรรมทุกด้านที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิด
การพัฒนาขึ้น ในตัวเด็กตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งในการบริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการ
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เรณู ครุฑไทย (2542, หน้า 9) กล่าวถึง ความหมายของการบริหารงานวิชาการว่า
หมายถึง การจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ กาหนดไว้
กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หน้า 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ภารกิจ สถานศึกษา
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 2) กล่าวไว้ว่าการบริหารงานวิชาการ
หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการ เรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน จากความหมายที่กล่าวมา จึงสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารงาน หรือการดาเนินงานทุกชนิดในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่
และภารกิจ โดยตรงในการจัดการศึกษา มีหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
นาไปใช้ในการ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
สื่อการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 3 ประการ คือ
ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมาก คือ ภาษาพูด
และภาษาเขียน ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ในปัจจุบันจะพบว่า มีสื่อการเรียนการ
สอนมากมายหลายชนิด เพราะถือว่า สื่อการเรียนการสอน คือ มือที่สามของครู ช่วยให้
ครูสอนได้สนุก และมี ประสิทธิภาพ ดังนั้น บทบาทของสื่อการเรียนการสอนใน
บทเรียน ก็คือ เป็นตัวกลาง ตัวช่วย ใน การให้ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวแก่ผู้เรียน
แต่การใช้สื่อการเรียนการสอนให้ได้ผลนั้น ต้อง ตรงกับจุดประสงค์เนื้อหา และกิจกรรม
ของบทเรียน อีกทั้งยังต้องใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่าอีก ด้วย สื่อการเรียนการสอนมี
หลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณลักษณะต้องใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่าอีกด้วย สื่อ

17

การเรียนการสอนมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณลักษณะเฉพาะในตัว ของมันเอง
ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบซึ่งรวมทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน จาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของ
การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม สื่อบางประเภทมีราคาแพง อาจจะหา
วิธีการสร้าง และดัดแปลงทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นสื่อ เพื่อนามาใช้ประกอบการสอน
รวมทั้งต้องเรียนรู้การ เก็บรักษาสื่อต่างๆ เป็นอย่างดีด้วย ผู้บริหารก็เช่นเดียวกัน จะต้องมี
ความรู้เรื่องสื่อการเรียนการ สอน เพื่อให้คาแนะนาแก่ครูผู้สอน รวมทั้งจัดหา สนับสนุน
และอานวยความสะดวกในเรื่องสื่อการเรียนการสอนโดยจะเน้นในเรื่องหาสาระที่จาเป็น
สาหรับผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับเรื่อง สื่อการเรียนการสอน โดยจะเน้นในเรื่อง
ความหมาย ประเภทของสื่อ ประโยชน์ของสื่อการเรียน การสอน การใช้สื่อการเรียนการ
สอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การเก็บรักษา การบริหารสื่อ การเรียนการสอน
บทบาทผู้บริหารโรงเรียนกับสื่อการเรียนการสอน (อาภา บุญช่วย, 2540, หน้า 98)
ห้องสมุดเฉพาะ
ห้องสมุดเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ที่มี เนื้อหา
เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ที่
ทางานในหน่วยงานที่ห้องสมุดนั้นสังกัด เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อนาไปใช้ปฏิบัติงาน
ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องสมุดเฉพาะแต่ละแห่งจะกาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ห้องสมุดสังกัดอยู่ นอกจากห้องสมุดเฉพาะที่เป็นแหล่ง
รวบรวมและให้บริการสารนิเทศเฉพาะวิชาแล้ว ยังมีหน่วยงานที่เป็นแหล่งรวบรวมและ
ให้บริการสารนิเทศเฉพาะสาขาอีกด้วยคือ ศูนย์สารนิเทศ เฉพาะวิชา ซึ่งเป็นแหล่งที่เก็บ
รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะสาขาวิชา โดยเน้นที่ความ ลึกซึ้งของเนื้อหาข่าวสาร
ในสาขาวิชานั้นๆ ทรัพยากรสารนิเทศที่เก็บรวบรวม ได้แก่ วารสาร หนังสือ เอกสาร
ทางวิชาการ และรายงานผลการวิจัย งานที่สาคัญของศูนย์สารนิเทศเฉพาะวิชา คือการ
ให้บริการที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารนิเทศได้สะดวกรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ ได้แก่
บริการรวบรวมและจัดทาบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป เป็นต้น ผู้ให้บริการจึง
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ต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาและสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการประมวล
ข้อมูล (ภาควิชา บรรณารักษ์ศาสตร์จุฬา; 2542 : 15-16)
การบริหารจัดการอาคารสถานที่
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาแทน
การดูแลอาคารสถานที่แบบเดิมอันได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร งานจัดการอาคาร ซึ่งการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งาน
เพียงอย่างเดียวหากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงการลงทุ
าน นสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมตามลักษณะงานของการบริหารจัดการสถานที่ซึ่งมีภารกิจตั้งแต่ การวางแผน
ควบคุม ประเมินผลรวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ
ด้วยภารกิจดังกล่าวที่
เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงต้องมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์มาดาเนินการในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอาคารก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด ในช่วงที่
ผ่านมาเราได้นาเสนอแนวคิดและประสบการณ์ การบริหารจัดการอาคารในคอลัมน์
Today’s Facility Management

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน
แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน
นั้น มีผู้สนใจและทาการศึกษาวิจัยไว้หล ายท่าน ซึ่งจะนาเสนอความหมายและ
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง โดยสังเขป ดังนี้
Bloom S.Benjamin (1956,p.89-96) ได้อธิบายความหมายของความรู้ ความเข้าใจ
“ความรู”้ หมายถึงพฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเน้นการจา ไม่ว่าจะเป็นการระลึก
ถึงหรือระลึกได้ก็ตาม เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยเริ่มต้น
จากการรวบรวมสาระต่างๆ เหล่านั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความสลับซับซ้อนมาก
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ยิ่งขึ้นต่อไป โดยความรู้นี้อาจแบ่งออกเป็นความรู้เฉพาะสิ่ง ความรู้ในเรื่องระเบียบการ
และความรู้เรื่องสากล เป็นต้น
ส่วนความเข้าใจนั้น หมายถึง ความสามารถทางวุฒิปัญญาและทักษะอันได้แก่
1. ความสามารถที่จะให้ความหมายของคา (การแปล)
2. ความสามารถเข้าใจความหมายของการคิด (การตีความ)
3. ความสามารถคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทา (การประเมิน)
ดังนั้น บุคคลจะมีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้ น จะต้องมีองค์ประกอบ
ความสามารถทั้ง 3 นี้ด้วย
Milton J.Rosenberg and Carl I.Howland (1960, p.1) อธิบายว่า ความเข้าใจ ได้แก่
ความเชื่อหรือความนึกคิด (Concept) หรือการสาเหนียก (Conception) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางดีและทางไม่ดี ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากกลุ่มสังคม
มาสู่ตัวบุคคลได้
กล่าวโดยสรุป ความรู้ ความเข้าใจนั้นหมายถึง ความทรงจาในเรื่องราวข้อเท็จจริง
รายละเอียดต่างๆ และความสามารถนาความรู้ที่เก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลง อธิบาย
เปรียบเทียบ ในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างมีเหตุผล

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ
หลักการให้บริการแก่ประชาชน เป็นเป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับ
บริการของรัฐบาลเป็นสาคัญ ผู้วิจัยจะศึกษาตามทัศนะของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการให้บริการ เพราะจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการกาหนดความหมายที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยต่อไป
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หลักการบริการงานคุณภาพ 8 ประการ
หลักการที่ 1 : องค์กรที่ให้ความสาคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused Organization)
“องค์กรต้องพึงพิงลูกค้าเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นจึงควรทาความเข้าใจค วามต้องการของ
ลูกค้าทั้งในส่วนปัจจุบันและอนาคต และทาให้บรรลุความต้องการเหล่านั้น รวมถึง
ความพยายามที่จะทาให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า”
หลักการที่ 2 : ความเป็นผู้นา (Leadership)
“ผู้นาเป็นผู้กาหนดความเป็นเอกภาพของวัตถุประสงค์และทิศทางขององค์กร
ผู้นาต้องเป็นผู้สร้างและธารงไว้ซึ่งปัจจัยเกื้อหนุนภายในที่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้”
หลักการที่ 3 : การมีส่วนร่วมมือของบุคลากร (Involvement of People)
“พนักงานทุกระดับถือเป็นหัวใจสาคัญขององค์กรและ การให้ความร่วมมื อ
อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ย่อมก็ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร”
หลักการที่ 4 : การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
“ผลลัพธ์ที่ต้องการสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทรัพยากรและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ”
หลักการที่ 5 : การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management)
“การบ่งชี้ การทาความเข้าใจและการบริหารจัดการในเชิงระบบที่ประกอบด้วย
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จะช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร”
หลักการที่ 6 : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
“การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควรได้รับการกาหนดให้เป็นวัตถุประสงค์ถาวรขององค์
” กร
หลักการที่ 7 : การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision
Making)
หลักการที่ 8 : ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial
supplier Relationship) (คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มร.2550)
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กุลธน ธนาพงศธร (2548, หน้า 155-156) ได้สรุปหลักการให้บริการสาธารณะ
ไว้ดังนี้
1. หลักการต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์ที่
ได้รับและสิ่งที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลากรส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ มิใช่ทาๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค การบริการที่ดีนั้นจะต้องให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทุก
คนอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะ
แตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการให้บริการจะต้องมีไม่มากจนเกิด
กว่าผลที่จะได้รับ
5. หลักความสะดวก การบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปตาม
ลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการ
สร้างภาวะยุ่งยากให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
จาลอง โพธิ์บุญ (2550, หน้า 1) กล่าวว่า โครงการสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกสาคัญ
ประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน นักจัดการสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
สามารถในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญคือ การ
กาหนดโครงการ การเขียนโครงการ การวิเคราะห์
/ประเมินโครงการ การตัดสินใจโครงการ
การนาโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้อง
มีการดาเนินการเป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการจัดการในเรื่องอื่น ๆ เช่นกันในการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จาเป็นต้องมีองค์ประกอบสาคัญอย่างน้อย
3 ส่วน คือ (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม(2) แผนและโครงการสิ่งแวดล้อม(3) การจัดองค์การ
งบประมาณ บุคลากร (จาลอง โพธิ์บุญ, 2550, หน้า 3)
Turner (as cited in Burke, 2003, p. 2) ได้อธิบายความหมายของโครงการไว้ว่า
เป็นการดาเนินงานซึ่งมีการจัดระบบของทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณอย่าง
เหมาะสม เพื่อดาเนินภารกิจเฉพาะภายในข้อจากัดด้านต้นทุนและเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ตามที่กาหนดไว้โดยวัตถุประสงค์ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ และความหมายตามProject Management Institute (as cited in Burke, 2003, p. 2)
โครงการคือ การดาเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสร้างผลผลิตหรือบริการเฉพาะ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมของมนุษย์ที่เรียกว่า การพัฒนานั้น ได้ก่อให้เกิด
ผลในทางลบอย่างมาก การพัฒนามักนาสู่การทาลายทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนอง
ต่อผลของการพัฒนาที่ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นี้ เรียกว่า “การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(International Institute for Environment and Development [IIED], 1989)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) ตามแนวทางของ IIED (1989)
จึงได้แก่ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความจาเป็นพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่
ไปขัดขวางความสามารถคนในรุ่นต่อ ๆ ไปในการที่จะได้รับสิ่งที่สนองความจาเป็น
แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการ คือ
1. การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ได้ ซึ่งความ
จาเป็นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการมีงานทา ต้องให้
ความสาคัญกับผู้ที่ยากจนขาดแคลนเป็นอันดับแรก
2. การพัฒนาไม่ได้มีขีดจากัดที่ตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เราใช้ในองค์การ
ทางสังคมซึ่งเราสามารถจัดการและปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ให้เหมาะสมกับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได้
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โดยสรุป การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ด้าน
พร้อมกันไป คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคมและความเสมอภาค และ (3) ด้านระบบ
นิเวศหรือสิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดี
(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร, 2548, หน้า 3) เป็นหลักการสาคัญประการ
หนึ่งที่มักได้รับการพิจารณาถึงในการทาความตกลงเรื่องต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
โดยธรรมาภิบาลตามหลักสากลนั้น ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 6 ประการ ได้แก่ นิติรัฐ
(rule of law) ความโปร่งใส(transparency) การมีส่วนร่วมของประชาชน(public participation)
ความรับผิดชอบ(accountability) ความคาดหมายได้(predictability) ความยุติธรรม(justice)
ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรากฐานสาคัญที่สุดที่จะนาไปสู่การมีธรรมาภิบาล
ที่แท้จริงได้
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการที่ดี และเพื่อให้
ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเน้นการให้ความสาคัญกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างสมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของทุกหน่วยงานทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคลและหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้มาก
ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน ให้เกิดการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่ง อปท. มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาชุมชนด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะ
สามารถทาความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสานึกและใกล้ชิดกับชาวบ้านได้มากกว่าส่วนราชการ
อื่น ๆ ในการจัดการที่ดีของ อปท. จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก
ในการทางานสาหรับองค์การแม้การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อก็
ตาม หลักธรรมาภิบาล ก็เป็นกรอบแนวคิดสาคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมให้สามารถดาเนินไปอย่างยั่งยืนดังตัวอย่างของการประยุกต์หลักธรรมาภิบาลกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
Shalit (2000, pp. 2-9) ได้ให้ความเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักให้ความสาคัญกับสัตว์
หรือมนุษย์ และมองสิ่งแวดล้อมในมุมแคบ โดยเฉพาะพวกที่เห็นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
(anthropocentrism) ยิ่งมองว่ามนุษย์มีความสาคัญมากกว่าสัตว์หรือสิ่งอื่น ขณะที่การจัด
ทานโยบายอันเป็นกลไกสาคัญที่สุดที่จะนาไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ก็ไม่สามารถ
ทาอะไรได้มากนัก เพราะนักการเมืองมักให้ความสนใจแต่คะแนนเสียงมากกว่าการให้
ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่นนี้ นโยบายจากนักการเมือง จึงมักให้ความสาคัญ
เร่งด่วนกับโครงการที่เห็นผลไวเข้าตาประชาชนมากกว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็น
ผลช้ากว่า Shalit แนะนาให้แก้ปัญหาโดยใช้หลักการประชาธิปไตย
ร่วมกับสังคมนิยม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและหาเหตุผลที่ดี มาโน้มน้าวให้ทุกคน
เข้าใจหลักการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพราะพวกเสรีทุนนิยมเห็นแก่ได้ส่วนใหญ่ มักขาด
จิตสานึกในด้านนี้
Winsemius and Guntram (2002, pp. 11-18) ได้แบ่งระดับของการไปสู่จิตสานึก
เป็น 4 ระดับ ได้แก่
1. ตั้งรับ (reactive) มีลักษณะที่ไม่ได้เกิดจากจิตสานึกของตนเอง ทาแบบเสีย
ไม่ได้ เพราะมีกฎบังคับอยู่ บางครั้งอาจหลีกเลี่ยงด้วยซ้าไป เพราะเห็นว่ากฎข้อบังคับเป็น
เรื่องที่ยุ่งยาก ทาให้เสียผลประโยชน์ที่ควรได้
2. เปิดรับ (functional) เริ่มมีทัศนคติในทางบวก มองเห็นสารประโยชน์ของการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังเปิดไม่เต็มที่ ยังมีความรู้สึกแบ่งแยกระหว่าง ผู้ตั้งกฎ และผู้ทา
ตามกฎอยู่ อาจมีการต่อต้านกฎใหม่ ๆ และยังไม่มีความรู้สึกประสานประโยชน์ ซึ่งกัน
และกัน (win-win) กับองค์การภายนอก เช่น องค์การอิสระ (Non-Governmental
Organization--NGO)
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3. ร่วมรับ (integrated) มีลักษณะเริ่มเปิดกว้าง เริ่มมีความสานึกต่อระบบนิเวศน์
ว่าเป็นสิ่งจาเป็นและมนุษย์ควรร่วมกันช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันความสานึก
ดังกล่าวค่อย ๆ เริ่มขยายวงกว้างออกไปเมื่อสาธารณชนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบ
มหาศาลที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม
4. ดาเนินการเชิงรุก (proactive) มีลักษณะที่มีจิตสานึกที่ไม่เพียงปกป้อง แต่มอง
ถึงการดาเนินการต่าง ๆ ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม อาจจะยังมีองค์การให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่มากนักในความเป็นจริง เพราะ
เป็นเพียงการคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต (projection)
การศึกษาเปลี่ยนจิตสานึก นักสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนที่นา
ไปสู่การเปลี่ยนจิตสานึกของประชาชนให้มีความรักและความหวงแหนธรรมชาติ
จะนาไปสู่
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา และถ้าหากวัฒนธรรมของประชาชนสามารถถูกปรับเปลี่ยนให้
รักและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นด้วยแล้ว ระบบนิเวศน์ก็คงจะอยู่รอด ปลอดภัยขึ้น
อย่างแน่นอน การให้การศึกษาและเปลี่ยนจิตสานึกนี้เป็นวิธีการที่สันติและไม่มีการบีบ
บังคับใจแต่ประการใด วิธีการนี้มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ (สมพร แสงชัย, 2545, หน้า
153-154)
1. การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา ตามหลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อได้ผลตามต้องการแล้วก็สามารถนาออกไปเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไปได้
2. การให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการด้วยการบรรจุเรื่องสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ไว้ในแบบเรียนและหลักสูตรต่าง ๆ ย่อมมีผลในการสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะในเยาวชนซึ่งยังไม่มีความคิดเห็นที่ผิด ๆ อยู่ก่อน การให้
การศึกษาอย่างเป็นทางการจึงได้
ประโยชน์ในการสร้างทัศนคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมในประชาชนมากกว่า
กิจกรรมอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งยังได้ผลที่แท้จริงอย่างรวดเร็วและยาวนานอีกด้วย การ
ให้การศึกษาอย่างเป็นทางการจึงเป็นการเปลี่ยนจิตสานึกของประชาชนอย่างแท้จริง
3. การให้การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการโดยผ่านสื่อสารมวลชน เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนซึ่งพ้นวัยการศึกษาไปแล้ว เป็นการให้ข่าวสารข้อมูลที่จาเป็นและถูกต้องแก่
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ประชาชนทั่วไป และเป็นการเน้นย้าสาหรับผู้ที่เคยศึกษาสิ่งเหล่านั้นในหลักสูตรของ
การศึกษาระดับต่าง ๆ มาแล้วเช่นกัน การให้การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการสามารถสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชนในความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและ ความ
จาเป็นที่มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. การใช้หลักการทางศาสนาหรือวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและจิตสานึก เช่น การผูกจีวรรอบต้นไม้ การบวชต้นไม้ การสร้างศาลปู่ตา ฯลฯ
ทาให้ประชาชนไม่กล้าตัดต้นไม้และไม่รบกวนในบริเวณอภัยทาน เป็นต้น หลักการ ทาง
วัฒนธรรมและศาสนาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข
องประชาชน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดและการปฏิบัติของบุคคล ตลอดจนอาจนซึามา
่งการเปลี่ยนแปลง
ทางสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุบางอย่างก็สามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้เช่นกัน เช่น ปี 2531 โคลนและน้าป่า ไหลทะลักลง
มาจากเขาหลวง ด้าน ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับท่อนซุงน้อยใหญ่
นับพันท่อน จนทั้งตาบลจมหายภายในพริบตา คร่าชีวิตประชาชน ทั้งตายและสูญหาย
ราว 700 ชีวิต (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรธรณี, 2552)
ทาให้รัฐบาลประกาศปิดป่าและหยุดการให้สัมปทานป่าไม้ ประชาชนเห็นด้วยกับการปิด
ป่า เพราะเห็นถึงอันตรายจากการตัดไม้ทาลายป่า เป็นต้น การให้การศึกษาเกี่ยวกับผลเสีย
ของการตัดไม้ทาลายป่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการทาให้เกิดความ
เข้าใจและความรู้ แต่ไม่สามารถนามาซึ่งผลทีต่ ้องการได้ เมื่อมีเหตุการณ์ธรรมชาติร้ายแรง
อุบัติขึ้น ประชาชนจึงเห็นถึงสัจธรรมที่แท้จริง และจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองจึงเกิดขึ้นภัยธรรมชาติและความรุนแรงจึงเสมือนเป็นตัวเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสถาบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันนี้ สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนมีความ
พร้อมทางทัศนคติและจิตสานึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิชัย วรรณพุฒ (2547:27) แบ่งการจัดสภาพแวดล้อม เป็น 4 ป ระเภท ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมทีเป็นวัตถุ เช่น บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประ
กอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
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2. สภาพแวดล้อมทางวิชาการ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
ต่างๆ ที่จะทาให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด
3. สภาพแวดล้อมทางสังคมปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน และระหว่างนักเรียนและ
เพื่อนร่วมชั้น และร่วมโรงเรียน
4. สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ หมายถึงระบบการบริหารจัดการใน
โรงเรียนที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วม
ใจกันเอื้อต่อการเรียนของนักเรียน และรวมถึงการจัดสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปแล้ว ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกกับ
ประสิทธิผล (effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพ
ไม่ได้ ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานจะ
ไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตลุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ แต่ใน
ขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิผลก็ไมจาเป็นว่าการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมี
ประสิทธิภาพเสมอไป เพราะว่า ความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมีผู้กล่าวไว้
หลายท่านด้วยกัน ดังนี้
พีเตอร์สน และพลาวแมน (Peterson & Plowman อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน,
2545, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของคาว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านทางธุรกิจ
ในความหมายอย่างแคบว่าหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และความหมายอย่างกว้าง
หมายถึงคุณภาพของการมีประสิทธิผล (quality of effectiveness) และ
ความสามารถใน การผลิต (competence and capability) และในการดาเนินงานทางด้าน
ธุรกิจที่จะถือวามี ประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้า หรือบริการในปริมาณ
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และคุณภาพที่ต้อง การที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดเพื่อคานึงถึงสถานการณ์และข้อ
ผูกพันด้านการเงินที่ มีอยู่ ดังนั้นแนวความคิดของคาว่าประสิทธิภาพในด้านธุรกิจมี
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) และ
วิธีการ (method) ในการผลิต
มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน สถิต คาลาเลี้ยง, 2544, หน้า 13) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวล
มนุษย์ และได้รบผลกาไรจากการปฏิบัติงานนัน้ (human satisfaction and benefit produced) ซึ่ง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดย พิจารณาจาก
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (equitable service)
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา (timely service)
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service)
4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service)
ไซมอน (Simon อ้างถึงใน สถิต คาลาเลี้ยง, 2544, หน้า 13) ได้ให้ทรรศนะ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้วา กล่าวคือ ถ้าจะพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
ให้ดู ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยนาเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับ เพราะฉะนั้นตาม
ทรรศนะนี้จึงหมายถึง ผลผลิตลบด้วยปัจจัยนาเข้าและถ้าเป็นการรบริหารราชการ องค์กร
ของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รบบริการ (satisfaction) เข้าไปด้วยซึ่งอาจเขียนเป็น
สูตรได้ดังนี้
E = (O-I)+ S
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน
0 = Output คือ ผลผลิตหรืองานที่ได้รับออกมา
I = Input คือ ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากร
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ธานินทร์ สุทธิกุญชร, 2543, หน้า 10) ได้เสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโดยศึกษาการปรับปรุงระบบ
ราชการของต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสาเร็จได้ดังนี้
1. ต้องกาหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หมายถึง บุง
การทางานที่มีประสิทธิผลยึดถือผลสาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (results) เป็นหลักใน
การดาเนินงานโดยม่งที่ผลลัพธ์ (outcome) โดยมีการประเมินผล และวัดผลสาเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้มารับบริการ
ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานเพื่อ
ยุบเลิกงานที่ซ้าซ้อน โดยสร้างสรรค์กระบวนการ ทางานใหม่ ลดขนาดกาลังคน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านบุคคลากร มีการกระจาย อานาจการดัดสินใจจาก
ระดับบนสู่ระดับเจ้าหน้าที่
2. ระบบการบริหารงานที่จะยึดผลสาเร็จของงาน และผลลัพธ์ขององค์การเป็น
หลักสาคัญในการดาเนินการรวมทั้งใช้มาตรการจูงใจและให้รางวัลตอบแทนแกองค์กรที่
ประสบความสาเร็จ
สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545, หน้า 14) ได้กล่าวถึง
แนวคิดของ Harring Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการทางานให้มี
ประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency" ซึ่งได้รับการยกย่อง
และกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้
1. ทาความเข้าใจและกาหนดแนวคิดในการทางานให้กระจ่าง
2. ใช้หลักสามัญสานึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน
3. คาปรึกษาแนะนาต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
4. รักษาระเบียบวินัยในการทางาน
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม
6. การทางานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน
ไว้เป็นหลักฐาน
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7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการดาเนินงานอย่างทั่วถึง
8. งานเสร็จทันเวลา
9. ผลงานได้มาตรฐาน
10. การดาเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้
11. กาหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก่สอนงานได้
12. ให้บาเหน็จแก่งานที่ดี
นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการปฏิบัติงานให้ประสิ
มี ทธิภาพ
หรือปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานนั้น และมีนักทฤษฎีหลายท่านได้ศึกษาและสรุป เป็น
ปัจจัยสาคัญ ๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
เบคเกอร์ และ นิวเฮาเซอร์ (Becker&Neuhauser อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน,
2545, หน้า 12) ได้เสนอตัวแบบจาลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (model of
organization efficiency) โดยกล่าววาประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณาถึง
ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยนาเข้า และผลผลิตขององค์การ คือ การบรรลุ
เป้าหมายแล้วองค์การในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด (open system) ยังมีปัจจัย
ประกอบอีกดังแบบจาลองในรูปสมมติฐานซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หากสภาพแวดล้อมในการทางานขององค์การนั้น มีความซ้าซ้อนต่า (low task
environment complexity) หรือมีความแน่นอน (certain) มีการกาหนดระเบียบ ปฏิบัติใน
การทางานขององค์การอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แน่ชัดว่าจะนาไปสู่ความมี ประสิทธิภาพ
ขององค์การมากกว่า องค์การที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานยุ่งยาก และ ซับซอนสูง
(high task environment complexity) หรือมีความไม่แน่นอน (uncertain)
2. การกาหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการทางานที่มองเห็นได้มีผลทา
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
3. ผลการทางานทึ่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
4. หากพิจารณาควบลู่กันไปจะปรากฏว่าการกาหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน
และผลการทางานที่สามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมาก
กว่าตัวแปรแต่ละตัวตามลาพัง
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เบ็คเกอร์ และนิวเฮาเซอร์ ยังเชื่ออีกว่าการสามารถมองเห็นผลการทางานของ
องค์กรได้ (visibility consequences) และมีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กร
เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบการปฏิบัติได้ซึ่งระเบียบการปฏิบัติและ
ผลการปฏิบตั ิงานจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แคทซ์ และคาฮ์น (Katz & Kahn> 1978, pp. 232-240) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษา
องค์กรระบบเปิด (open system) เช่นกันก็ได้ศึกษาในเรื่องปัจจัยที่สาคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเขากล่าวว่าประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่สาคัญของ
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การ ถ้าจะวัดจากปัจจัยนาเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิต
ที่ได้ จะทาให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคส์อน จากความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง
การบรรลุเป้าหมาย (goal-attainment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปัจจัยต่าง ๆ คอ การฝึกอบรม ประสบการณ์ความผูกพัน ยังมีความสาคัญต่อ
ประสิทธิภาพในองค์กรด้วย
นฤมล กิตตะยานนท์(อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน,2545,หน้า 15-16) ได้เสนอ ว่า
การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะลูกกาหนดโดย 3 ส่วน ดังนี้
1. คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล(individual attributes) แบ่งออกเป็น3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 demographic characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ เพศอายุ เชื้อชาติเผ่าพันธ์
1.2 competence characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
ความถนัดและความชานาญของบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษาอบรม
และสั่งสมประสบการณ์
1.3 psychological characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ซึ่งได้แก่
ทัศนะคติ คานิยม การรับในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย
2. ระดับความพยายามในการทางาน (work effort) จะเกิดขนจากการมีแรงจูงใจ
ในการทางาน ได้แก่ ความตองการ แรงผลักดันอารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ ความ
ตั้งใจ เพราะว่าคนที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศกาลังกายและ
กาลังใจให้แก่การทางาน มากกว่าผู้ที่แรงจูงใจในการทางานต่า
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3. แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน (organization support) ซึ่งได้แก่
คาตอบแทน ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร และวิธีการที่จะมอบหมายงานซึ่งมีผลต่อ
กาลังใจผู้ปฏิบัติงาน
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเกิดจากสภาพดูมิหลัง
ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ความ
ถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความแตกต่างจากการประเมินของผู้บังคับบัญชา
แล้วให้คะแนนออกมาในระดับต่า ปานกลาง และระดับสูง ซึ่งมีผลต่อการ ปรับเปลี่ยน
วิธีการทางานให้ข้าราชการผู้นั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น เรื่อย ๆ
มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ (อ้างถึงใน สถิต คาลาเลี้ยง,2544,หน้า 18-19) ได้ กล่าวถึง
ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย
ด้วยกัน คือ
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ จานวนสมาชิกในครอบครัว อายู ระยะเวลาใน
การทางาน สติปัญญา ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ
2. ปัจจัยที่ได้รับมาจากงาน ได้แก่ ชนิดของงาน ทักษะความชานาญ สถานภาพ
ทางอาชีพ สถานภาพทางภูมิศาสตร์ ขนาดของธุรกิจ
3. ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหารได้แก่ ความมั่นคง รายได้ สวัสดิการ
โอกาสก้าวหน้าในงาน สภาพการทางาน ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การจัดการ

แนวคิดหลักในการประเมินผล
พศมน เจตน์ครองสุข (2549) ความหมายการประเมินผล เป็นกระบวนการใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับแผนงานที่ตั้งไว้ เป็น
การควบคุมและเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน อีกทั้งเป็นการศึกษาปัญหาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาทางแก้ไขและนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการดาเนินงานในอนาคต
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หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการสาคัญ ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน
มิใช่ประเมินค่าบุคคล(Weigh the Work – Not the Worker) กล่าวคือ ผู้ประเมินจะคานึถง ึง
การประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานเท่านั้น มิได้มุ่งประเมินค่าของตัวบุคคลหรือของ
พนักงาน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ หลักการนี้มักจะทาให้เกิดความสับสนอยู่เสมอ
เพราะวิธีการวัดเพื่อการประเมินมีหลายวิธี ซึ่งบางครั้งเราจาเป็นต้องใช้วิธีวัดโดยอ้อม
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับบัญชาทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการจัดการ ผู้ บริหารหรือผู้บังคับ
บัญชามิได้มีหน้าที่เพียงแต่การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การสั่งงาน
และการประสานงานเท่านั้น แต่งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการและ
ควบคุมงานในหน่วยงานของตนให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ผู้บงั คับบัญชาจึงต้องคอยติดตามความก้าวหน้าของงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งควบคุม ดูแล
งานที่ตนมอบหมายสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาไปนั้น ให้ดาเนินการไปจนบรรลุผลสาเร็จ
3. การประเมินผลกการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นยาในการประเมิน หมายถึง
เชื่อมั่นได้ (Reliability) ในผลการประเมิน และความเที่ยงตรง (Validity) ของการ
ประเมิน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน ที่
สาคัญ ได้แก่ ใบกาหนดหน้าที่งาน (Job Description) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Performance Standard) ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personal Procedure on
Performance Appraisal)
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมิน และหารือผล
การปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว เพื่อให้พนักงานทราบถึงข้อดี
ข้อบกพร่องในการ

34

ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความรู้สึก ซักถามข้อข้องใจ ขอคาแนะนา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบังคับบัญชา
ของตน
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการดาเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ขององค์กรมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่ออะไร และองค์กรได้นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
หรือไม่ โดยทั่วไปประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังนี้
ขอบข่ายของความพึงพอใจ
โดยทั่วไปของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติ
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการได้รับ
บริการ (Service satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษามิติด้านการรับบริการ
ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี้
การศึกษาความพอใจในการบริการ (Service satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่า
โดยลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่กาหนดขึ้น
ซึ่งเป้าหมายของการศึกษามิตินี้ เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและ
ค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจนั้น ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งจะเห็นว่า
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
สาหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นค่อนข้างจะมีผู้ศึกษาอย่างกว้างขวาง โดย
ศึกษาด้านองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component) เป็นลักษณะของความรู้สึก
หรืออารมณ์ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกนั้น2มีลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก
ได้แก่ ความพอใจ เป็นใจ และความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ
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2. องค์ประกอบด้านความคิด สมองของบุคคลรับรู้ วินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
เกิดเป็นความรู้ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณ์ขึ้น องค์ประกอบทางความคิด
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่า ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) เป็นการที่จะกระทาหรือ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ
ดังนั้น ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่จาเป็น
ต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจเป็นเพียง
ปฏิกิริยาด้านความรู้สึก (reactionary feeling) ต่อสิ่งเร้า (stimulant) ที่แสดงผลออกมาใน
ลักษณะผลลัพธ์สูงสูด (final outcome) ของกระบวนการประเมิน (evaluative process)
โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก
(positive direction)
หรือทิศทางลบ(negative direction) หรือไม่มีปฏิกิริยาคือ เฉย ๆ(non reaction) ต่อสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจนั้น สามารถพิจารณาได้จากแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการของการให้บริการสาธารณะ ดังนี้
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยทาให้งานประสบผลสาเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริการจะดาเนินการให้
ผู้ทางานเกิดความพอใจในการทางานแล้ว ยังจาเป็นต้องดาเนินการที่จะทาให้ผู้มาใช้
บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ คือ จานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริการที่ชาญฉลาดจึงควร
อย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการให้บริการ เป้าหมายสาคัญของการบริการคือ การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ มิลเลท (Millet 1954,394-400) ได้ให้ทัศนะว่า ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของหน่วยงานของรัฐว่า ควรพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
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1. การให้บริการอย่างเสมอภาพ (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ให้บริการ ประชาชนจะได้รับปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรการให้บริการ
เดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมอง
ว่าให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลของการปฏิบัติงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเลยถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการจะต้อง
มองว่าให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะมีจานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม (the right quantity at the right geographical location) นอกจากนี้ มิลเลท
ยังเห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหลายเลยถ้าจานวนการบริการที่
ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมแก่ผู้มารับบริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ไม่ ยึดความพึง
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ตาม
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ มีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายท่านได้เสนอ
แนวคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนาไปใช้ในการศึกษาและใช้ในการบริหารงานเป็น
จานวนมาก แต่ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายที่จะนา เสนอในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow ทฤษฎีความต้องการของ ERG (Alderfer’s
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Existence Relatedness Growth Theory) ทฤษฏีสองปัจจัยของ Herberg ทฤษฎีความ
ต้องการของ Mcclelland’s- Need Theory) โดยจะขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้ คือ
1. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)
อับราแฮม มาสโลว์ เป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลับแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎี
การจูงใจที่รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา มาสโลว์ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่
เรียงลาดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยั งระดับสูงสุด ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยู่บน
พื้นฐานของสมมุติฐานรากฐานสามข้อ คือ
1. บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการของบุคคลสามารถมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของพวกเข้าได้ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองเท่านั้นสามารถมีอิทธิพต่ลอ
พฤติกรรมความต้องการที่ถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ
2. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงลาดับตามความสาคัญ หรือเป็นลาดับชั้น
จากความต้องการพื้นฐาน (เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย) ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน
(เช่น ความสาเร็จ)
3. บุคคลที่จะก้าวไปสู่ความต้องการระดับต่อไปเมื่อความต้องการระดับต่าลงมา
ได้ถูกตอบสนองอย่างดีแล้วเท่านั้น นั่นคือ คนงานจะมุ่งการตอบสนองความต้องการ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยก่อน ก่อนที่จะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการทางสังคม
ลาดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์
1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางร่างกายจะ
อยู่ลาดับต่าที่สุด ความต้องการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว์ ความต้องการ
เหล่านี้จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้า
และที่อยู่อาศัย เพื่อการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ บริษัทจะต้องให้เงินเดือนอย่าง
เพียงพอแก่บุคคลที่พวกเขาจะรับภาระสภาพการดารงชีวิตอยู่ได้ (เช่น อาหารและที่อยู่
อาศัย) ในทานองเดียวกันเวลาพักจะเป็นคุณลักษณะที่สาคัญอย่างหนึ่งของงานด้วยที่เปิด
โอกาสให้บุคคลตอบสนองความต้องการทางร่างกายของพวกเขาได้ บริษัทมากขึ้ นทุกที
กาลังมีโครงการออกกาลังกายนี้จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีด้วยการตอบสนองความ
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ต้องการทางร่างกายของพวกเขา บุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บป่วยจนเกินไปยากที่จะ
มีส่วนช่วยต่อบริษัทของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ โดยทั่วไปความต้องการทางร่างกายจะถูก
ตอบสนองด้วยรายได้ที่เพียงพอและสภาพแวดล้อมของงานที่ดี เช่น ห้องน้าสะอาด แสง
สว่างที่เพียงพอ อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการลาดับที่สองของมาสโลว์ จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทาง
ร่างกายถูกต อบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ บริษัทสามารถทาได้
หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น บริษัท
อาจจะให้การประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดล้อมการทางานที่ ปลอดภัย กฎและ
ข้อบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมให้มีสภาพแรงงาน
3. ความต้องการทางสังคม(Social Needs) ความต้องการทางสังคมคือ ความต้องการ
ระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว์ ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการที่จะ
เกี่ยวพันการมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความต้องการ
ทางสังคม บริษัทอาจจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมภายในกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยง
ของสานักงาน ทีมฟุตบอลหรือโบว์ลิ่งของบริษัทจะให้โอกาสของการตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมด้วย การเป็นสมาชิกสโมสรของบริษัทจะให้โอกาสที่ดีแก่ผู้บริหาร
เพื่อ “การสร้างเครือข่าย” กับผู้บริหารคนอื่น ในขณะที่ตอบสนองความต้องการทางสังคม
ของพวกเขาได้ด้วย ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงโครงการสุขภาพจะช่วยตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกายได้ โครงการสุขภาพนี้สามารถช่วยตอบสนองความต้องการทาง
สังคมได้ด้วย ความจริงแล้วการทางานหรือการเล่นกีฬากับเพื่อนร่วมงานจะให้โอกาสที่
ดีเยี่ยมต่อการมีเพื่อน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความต้องการทางสังคมจะถูกกระตุ้นภายใต้
สภาวะที่ “ความไม่แน่นอนทางองค์กร” มีอยู่ เช่น เมื่อความเป็นไปได้ของการรวมบริษัท
ได้คุกคามความมั่นคงของงาน ภายใต้สภาวะเช่นนี้บุคคลจะแสวงหาความเป็นมิตรจาก
เพื่อนร่วมงาน เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กาลังเป็นไปอยู่
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4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง(Esteem Needs) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงคือ
ความต้องการระดับที่สี่ ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้าง
การเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจาก
บุคคลอื่นจะเป็นความต้องการประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะได้รับเชิญงานเลี้ยง
เพื่อที่จะยกย่องความสาเร็จที่ดีเด่น การพิมพ์เรื่องราวภายในจดหมาย
ข่าวของบริษัท เพื่อที่จะ
พรรณนาความสาเร็จของบุคคล การให้กุญแจห้องน้าแก่ผู้บริการ การให้ที่จอดรถยนต์
ส่วนบุคคล และการประกาศ “บุคคลดีเด่น” ประจาเดือน ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่
สามารถกระทาเพื่อการตอบสนองความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง การให้รางวัลเป็น
นาฬิกาและเพชรแก่การบริการที่ดีและรางวัลราคาถูก เช่น ที-เชิ้ต และเหยือกเบียร์จะมี
ประโยชน์ต่อการยกย่องด้วย
5. ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิด
สร้างสรรค์ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ
บริษัทได้พยายามจูงใจบุคคลเหล่านี้ด้วยการเสนอตาแหน่งที่ท้าทายแก่พวกเขา
ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของ
ตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความ
ต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ท้าทายคามสามารถของพวกเขา การเปิด
โอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่
มาสโลว์ เชื่อว่าความต้องการเหล่านี้จะถูกเรียงลาดับจาก “ต่าสุด” ไปยัง “สูงสุด”
มาสโลว์กล่าวว่า เมื่อต้องการ ณ ระดับ “ต่าสุด” ร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการ ณ ระดับ “สูงขึ้น” ต่อไป ความปลอดภัย จะมีความสาคัญมากที่สุดและต่อไป
ตามลาดับ
ตามทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนองความต้องการระดับ
ต่าก่อนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับสูง ยิ่งกว่านั้นเมื่อความ
ต้องการอย่างหนึ่งถูกตอบสนองแล้วความต้องการนี้จะไม่เป็นสิ่งจูงใจที่มีพลังต่อไปอีก
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ทฤษฎีของมาสโลว์จะถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่าความต้องการที่ยังไม่ได้ถูก
ตอบสนองจะเป็นปัจจัยที่ปลุกเร้าพฤติกรรมของบุคคล เมื่อความต้องการได้ถูก
ตอบสนองตามสมควรแล้วความต้องการเหล่านี้จะหยุดเป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ในการนาทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน ผู้บริหาร
ต้องคานึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ ความต้องการในระดับต่าอาจได้รับการตอบสนอง
เพียงบางส่วนและในส่วนที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรม
อีกต่อไป เช่น ในหน่วยงานที่จัดให้มีรายได้พอสมควรแล้วและสภาพแวดล้อมของงานดี
แล้ว การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นจะไม่เพิ่มแรงจูงใจเลยเนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่
ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับนี้เป็นอย่างดีแล้ว
2. ทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory)
Alderfer ได้พัฒนาท ฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรู้จากทฤษฎีของ
Maslow โดยตรง แต่มีการสร้างรูปแบบที่เป็นจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีของ Maslow คือ
Alderfer เห็นว่าความต้องการของมนุษย์ทั้ง 3 ประการ ได้แก่
1. ความต้องการในการดารงชีวิต (Existence Needs : E)
2. ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R)
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth Needs :G)
ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow นั้น ความต้องการจะได้รับการตอบสนอง
เป็นขั้น ๆ และก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ กล่าวคือ เมื่อใดที่ความต้องการระดับต่าได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลในการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีความ
ต้องการของ Alderfer ก็มีสภาพเหมือนกันแต่จะมีการเคลื่อนตัวถอยหลังถ้าความต้องการ
ที่อยู่ต่ากว่า และจากความจริงข้อนี้ทาให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความต้องการก้าวหน้า หรือความต้องการความสัมพันธ์ซึ่งในสถานการณ์
เช่นนี้ Alderfer ชี้ให้ทราบว่าประเภทของความต้องการที่อยู่ต่าลงไปจะมีความสาคัญใน
การจูงใจทันที ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้น
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เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมมีความต้องการเพื่อน เช่น การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ
หรือสมาคมต่าง ๆ
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem of status needs) เป็น
ความต้องการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไป
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จดัง ที่คาดหวังไว้ (Self actualization or self
realization needs) ความต้องการนี้นับเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความ
ต้องการให้บรรลุผลสาเร็จในสิ่งที่ใฝ่ฝันไว้
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งขยายความทฤษฎีของมาสโลว์ ทฤษฎีนี้
ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีนี้ได้ศึกษาถึงจิตวิทยาของ
บุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่จะจูงใจให้บุคคลที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ มักจะประกอบด้วยปัจจัยที่
เรียกว่า ปัจจัยในการกระตุ้น (Motivation factors) 6 ประการ ได้แก่
1. ความสาเร็จของงาน
2. การได้รับการยอมรับ
3. ความก้าวหน้า
4. ลักษณะของงาน
5. โอกาสที่จะก้าวหน้า
6. ความรับผิดชอบ
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือปัจจัยในการกระตุ้นนี้จะจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานทางานนั้นอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
3. Herzberg
Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ป ระกอบคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two
Factor Theory) ซึ่งสรุปว่ามีปัจจัยสาคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบ
ในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. ปัจจัยค้าจุน (Maintenance Factor)
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ปัจจัยจูงใจ
เป็นปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ เป็น
การกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้
ด้วยกัน ได้แก่
1. ความสาเร็จในการทางานของบุคคล หมายถึ ง การที่บุคคลสามารถทางานได้
เสร็จสิ้นและประสบความสาเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การ
รู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสาเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลสาเร็จของงานนั้น ๆ
2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รั บการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้
กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้
ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสาเร็ด้จวในงาน
ย
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือทา หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทาได้ตั้งแต่
ต้นจนจบโดยลาพังแต่ผู้เดียว
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดช อบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด
5. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์การ
การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม

43

ปัจจัยค้าจุน
ปัจจัยค้าจุน หมายถึง ปัจจัยที่จะค้าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การ
จะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่
1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็น
ที่พอใจของบุคลากรในการทางาน
2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคล
สามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การ
ติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทางาน
ร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี
4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติ และศักดิ์ศรี
5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
6. สภาพการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ
ชั่วโมงการทางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง
ๆ อีกด้วย
7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงาน
ในหน้าที่ของเขาไม่มีความสุข และพอใจกับการทางานในแห่งใหม่
8. ความมั่นคงในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงใน
การทางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ
9. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชา
ในการดาเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร
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Herzberg ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านั้น จึงจะทาให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได้ แต่ถ้าเป็นลบก็จะทาให้บุคคล
ไม่พึงพอใจในงานอย่างใด ส่วนองค์ประกอบทางด้านค้าจุนหรือสุขอนามัยถ้ามีค่าเป็นลบ
บุคคลจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัย
ค้าจุนหรือสุขอนามัยนี้มีหน้าที่ค้าจุน หรือบารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่
แล้ว สรุปได้ว่าทั้งสองปัจจัยต้องมีในเชิงบวกเท่านั้น จึงจะทาให้ความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลเพิ่มมากขึ้น
4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลล์แลนด์
แมคเคิลล์แลนด์ ได้แบ่งแรงจูงใจตามความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น 3
แบบ ดังนี้
1. ความต้องการอานาจ (The need of power) บุคคลมีความต้องการมีอานาจอย่าง
มาก อาศัยการใช้อานาจสร้างอิทธิพลและควบคุมในการทางาน กล่าวโดยทั่วไป แต่ละ
บุคคลแสวงหาความเป็นผู้นา มีพลังเข้มแข็ง
2. ความต้องการความผูกพัน (The need of affiliation) บุคคลมีความต้องการมี
ความผูกพันเป็นอย่างมาก ตามปกติความผูกพันเกิดจากความรักทาให้บุคคลมีความสุข
และมีความตั้งใจหลีกเลี่ยงการไม่ยอมรับของกลุ่มสังคมที่ทาให้เกิดความเจ็บปวด แต่ละ
บุคคลชอบที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีทางสังคม เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกยินดีความคุ
มี ้นเคย
กันเข้าใจกัน
3. ความต้องการความสาเร็จ (The need for achievement) บุคคลมีความต้องการมี
ความสาเร็จ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับความสาเร็จ มีความหวาดกลัวอย่าง
รุนแรงต่อการประสบความล้มเหลว ต้องการการท้าทายในการทางาน ชอบการทางานที่
มีการเลี่ยงภัย ใช้แนวทางการทางานที่เคยใช้ได้ผลสาเร็จมาแล้ว
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จะศึกษา จากผู้ที่เคยได้ศึกษาวิจัยไว้แล้ว ดังนี้
บังอร รัตนมณี และ กันยา เจริญศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน คือ บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบค
วามพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม
บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว พบว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกนักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่านักศึกษาปริญญา
ตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี มีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่านักศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
ศิรินารถ สายอ๋อง (2552) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พบว่านักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการบริการการศึกษาในด้านบุคลากร โครงการบัณฑิ ตศึกษา รองลงมา คุณภาพการ
บริการ ส่วนด้านสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อานวย ผมทอง(2552) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 ในภาพรวม
4ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
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เรียงลาดับ ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหาร ด้านกายภาพ การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาชั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
2 จาแนกตามผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พรรณี ศักดิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทรน้อยมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ที่นักเรียนในปกครองต่างช่วงชั้นมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ดารารัตน์ มะหะหมัด (2552) วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน
บริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการศึกษา: คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย
ระบบบริหารสารสนเทศผู้สมัคร ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน และ
ระบบประมวลผล และในการประเมินพบว่า ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบที่พัฒนามี
ประสิทธิภาพมาก และกลุ่มผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก ต่อระบบดังกล่าว
จาลอง โพธิ์บุญ (2550, หน้า 1) กล่าวว่า โครงการสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกสาคัญ
ประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน นักจัดการสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญคือ
การกาหนดโครงการ การเขียนโครงการ การวิเคราะห์/ประเมินโครงการ การตัดสินใจ
โครงการ การนาโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อม
จาเป็นต้องมีการดาเนินการเป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการจัดการในเรื่องอื่น ๆ เช่นกัน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จาเป็นต้องมีองค์ประกอบสาคัญ
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อย่างน้อย 3 ส่วน คือ (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม (2) แผนและโครงการสิ่งแวดล้อม (3) การ
จัดองค์การ งบประมาณ บุคลากร (จาลอง โพธิ์บุญ, 2550, หน้า 3)
พงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์(2552) การดาเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพืฐาน
้น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1 ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานการศึกษาชลบุรี เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประสานงานและร่วมมือกับ
ชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความตระหนัให้กเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้ถูกสุขลักษณะ
วีรชาติ สุพิพัฒน์ (2550 : 13) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการบริหาร
โรงเรียนและความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัดสานัดงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารงานทั่วไปโดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและความผูกพันต่อ
องค์การของครูสังกัดสานัดงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต1 จาแนกตามประสบการณ์
ทางาน ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
รถจนา เตชะศรี (2550 : 14) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงาน
บุคคล และ ด้านบริหารงานทั่วไปโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อ
เทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
และจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
สมพงษ์ ฤทธิแผลง (2553) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่สังกัดอาเภอพญาเม็งราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4
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ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ของโรงเรียนสังกัดอาเภอพญาเม็งราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดย
จาแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดพญาเม็งราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 จานวน 358 คน โดย
ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนการประเมิน(Rating Scale) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยแบ่งออกเป็น
5 ระดับ โดยใช้ค่าสถิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป คือ อัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าที ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของโรงเรียน
สังกัดอาเภอพญาเม็งราย สานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยจาแนกตาม
ขนาดโรงเรียน พบว่า นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กในสังกัดอาเภอ
พญาเม็งราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 4 มีความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในวัยเดียวกัน
มีภูมิสาเนาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จึงมีความต้องการด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เหมือนกัน ในด้านความคิดของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอาเภอ
พญาเม็งราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ของโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ผลการเปรียบเทียบในภาพรวมและรายข้อพบว่าไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทาง
สถิติในระดับ 0.05
สุนทร เพ็ชร์พราว (2551 : 17 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิ ชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารงานทั่วไปโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากและเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูชายกับครูหญิงต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารจาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดดังกล่าวมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านงาน
บริการการจัดการศึกษา
1. ด้านบริการวิชาการ
2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
3. ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอานวย
ความ สะดวก
สะดวก
6. บุคลากร

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ซึ่งได้แบ่งวิธีดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัทีง่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตามหลักสู2ตรปี (ปีการศึกษา
2554-2555) จานวน 845 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
( Simple Random Sampling ) คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ระดับปริญญาโท จานวน 265 คน แต่เนื่องจากมีระยะเวลา
จากัดในการดาเนินการวิจัย จึงขอสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง Krejcie และ Morgan
(คศ.1970,p.608)ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จานวน 120 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในวิจยั
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรั
มีวงิธีการดาเนินการ ดังนี้
ประเภทของข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง โดยผ่านการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแล้ว ประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี
และสาขาวิชา ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียจัรติ
งหวัดตรัง
โดยจะสอบถามทางด้านบริการวิชาการ ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านระบบสื่อการเรียน
การสอน และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีคาถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยคาถามปลายเปิด
ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นกาหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49

หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคาถามเป็นแบบปลายเปิด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อกาหนด
เป็นคานิยามของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2. ศึกษาคานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรที่วิจัยทุกตัว
3. สร้างคาถามของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษา ในแต่ละ
ด้านให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ บริการวิชาการ ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ
สื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4. นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ตรวจข้อคาถามและสอบถาม
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ว่าสอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ
5. นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC)
6.นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใ ช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง จานวน 30 คน นามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficeint) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89
7. นาเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา
และปรับปรุงแก้ไขจัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปให้นักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ประจาปีการศึกษา (2554-2555) ระหว่าง
วันที่ 9-13 สิงหาคม 2555

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้าน
สังคมศาสตร์ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ
2. ทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยจาแนก
ตามระดับชั้นปี และสาขาวิชา
กรณีตัวแปร 2 กลุ่ม ค่าวิเคราะห์ใช้ t- test และ มากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ใช้
การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anglysis of Variance) หากมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิทีต่ริ ะดับ .05 ทีท่ าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ไปทาการทดสอบ ตามวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’s Post hoc Comparison)
กรณีคาถามปลายเปิด ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด จะใช้วิธีการสงเคราะห์ข้อความ หรือสรุปความ โดยจาแนกเป็นประเด็น
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังต่อไปนี้
1. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Cronbach’s Alpha)
2. หาค่าสถานภาพส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
3. หาค่าความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ใช้คเฉลี
่า ่ย (Mean) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง ใช้t- test เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพียง2 ตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่3 ตัว
ใช้ One Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่า งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 จะนาค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปทาการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาโท
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 120 คน ทาการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2555
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลการวิจัยและแปรความหมายตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับชั้นปี และสาขาวิชา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
(ตารางที่ 1)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความ พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
(ตาราง 2 - 6)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
โดยจาแนกตาม ชั้นปี และสาขาวิชา (ตาราง 7 – 8)
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ตอนที่ 1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับชั้นปี และสาขาวิชาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

65
55
120

54.2
45.8
100.0

รวม

36
31
19
34
120

30.1
25.8
15.8
28.3
100.0

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชา
1. บริหารการศึกษา
2. บริหารธุรกิจ
3. นิติศาสตร์
4. รัฐศาสตร์

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 1 แสดงว่าผู้สอบถามที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1 จานวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 54.2 เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนสาขาวิชาที่นักศึกษาระดับปริญญา โทกาลัง
ศึกษาอยู่ สาขาบริหารการศึกษา จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 สาขาบริหารธุรกิจ
จานวน 31 คน คิ ดเป็นร้อยละ 25.8 สาขานิติศาสตร์ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8
และสาขารัฐศาสตร์ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง ได้ผลการวิเคราะห์ ดัง ตาราง 2 – 6
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความ พึงพอใจของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายด้าน ดังนี้
การให้บริการด้านการจัดการศึกษา
1. ด้านบริการวิชาการ
2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
3. ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

X

4.12
4.02
4.17
4.06
4.09

S.D.
.42
.42
.43
.54
.37

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 2 แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่1 และ
ชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X =4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านระบบ
สื่อการเรียนการสอน( X =4.17) รองลงมาด้านบริการวิชาการ( X =4.12) และด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก( X =4.06) ตามลาดับ
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริการวิชาการ
1. การให้คาปรึกษาและการบริการตอบคาถาม
2. ความสะดวกของนักศึกษาในการขอคาปรึกษา
3. ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ต้องการ
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ
5. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอคาปรึกษาด้านวิชาการ
6. จุดให้บริการตอบคาถามและให้คาปรึกษาอยู่ในบริเวณที่
เหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ
7. ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์
8. บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ
9. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการวิชาการ
รวม

4.15
4.08
4.18
4.18
4.08
4.11

S.D.
.56
.62
.58
.71
.73
.79

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.18

.63

มาก

4.18
4.03

.66
.65

มาก
มาก

4.13

.43

มาก

X

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 3 แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X =4.13) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ บุคลากรมี
ความรู้เข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ รองลงมา ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ความ
เข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ต้องการ
( X =4.18) ตามลาดับ
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
การใช้บริการยืมหนังสืออ่านประกอบ ค้นคว้า
การใช้บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร
การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษา
การใช้บริการ VCD/DVD
หนังสือเรียนมีจานวนเพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการห้องสมุดอัตโนมัติ
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้
ทันที
บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการห้องสมุด
อัตโนมัติ
รวม

4.07
4.00
4.15
4.03
4.05
4.09
3.96

S.D.
.65
.71
.70
.76
.73
.66
.64

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.99

.69

มาก

4.04

.43

มาก

X

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 4 แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.04)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ การใช้บริการสืบค้น
สารสนเทศทางการศึกษา( X =4.15) รองลงมา บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ( X =4.09) และการใช้บริการยืมหนังสืออ่านประกอบค้นคว้า
( X =4.04) ตามลาดับ
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน
การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม เหมาะสมกับการวัดผล
ประเมินผล
การเรียน การสอนผ่านดาวเทียม นักศึกษาได้รับชม ภาพและ
เสียงอย่างชัดเจน
การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ทาให้นักศึกษาได้รับโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา
มีสื่ออุปกรณ์ที่สะดวกต่อการเรียนการสอน
ความทันสมัยของของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ความตรงต่อเวลาในการรับสัญญานของสื่อการเรียนการสอน
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้
ทันที
บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการสื่อการ
เรียนการสอน
รวม

4.12

S.D.
.61

ระดับ
มาก

4.15

.64

มาก

4.20

.70

มาก

4.16
4.20
4.16

.65
.61
.60

มาก
มาก
มาก

4.16

.64

มาก

4.27

.76

มาก

4.16

.44

มาก

X

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 5 แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดัมบาก
( X =4.16) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ บุคลากรมี
ความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการสื่อการเรียนการสอน( X =4.27) รองลงมา การ
เรียนการสอนผ่านดาวเทียม ทาให้นักศึกษาได้รับโอกาส และความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
และความทันสมัยของของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ( X =4.20) ตามลาดับ
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
แสงสว่างในห้องเรียน มีความเหมาะสมกับการเรียน การสอน
สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การเรียนรู้
บริเวณ อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย
สถานที่จอดรถมีพื้นที่เพียงพอกับปริมาณรถที่เข้ามาติดต่อ
กับมหาวิทยาลัย
รวม

4.00
4.11

S.D.
.70
.61

ระดับ
มาก
มาก

4.13
4.14
3.87

.62
.77
.97

มาก
มาก
มาก

4.05

.54

มาก

X

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 6 แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดัมบาก
( X =4.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ บริเวณ อาคาร
สถานที่ สะอาด สวยงาม มีความปลอดภั(ยX =4.14) รองลงมา สภาพในห้องเรียนมีความ
เหมาะสมแก่การเรียนรู( ้ X =4.14) และแสงสว่างในห้องเรียน มีคาวมเหมาะสมกับการเรียน
การสอน ( X =4.11) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทบยริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยจาแนกตามระดับชั้นปี ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้
ตาราง 7
การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาโท ที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง จาแนกตามระดับชั้นปี โดยภาพรวม และรายกิจกรรม ดังนี้
การให้บริการด้านการจัดการศึกษา

ระดับชั้นปี 1
4.17
4.10
4.10
4.09

S.D.
.42
.45
.43
.49

4.11

.36

X

1. ด้านบริการวิชาการ
2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
3. ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก
รวม

ระดับชั้นปี 2
t

P

4.08
3.97
4.23
4.01

S.D.
.44
.40
.44
.60

1.08
1.71
-1.58
.79

.28
.90
.11
.43

4.07

.37

.64

0.52

X

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีระดับชั้นปี
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกมหาวิ
ษา ทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยจาแนกตามสาขาวิชา ที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
สาขาวิชาที่ศึกษา
การให้บริการด้านการจัด
การศึกษา

บริหาร บริหาร นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
การศึกษา ธุรกิจ

F

P

1. ด้านบริการวิชาการ
2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
3. ด้านระบบสื่อการเรียนการ
สอน
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก

4.22
4.12
4.17

4.04
4.00
4.31

4.24
4.14
4.10

4.04
3.94
4.05

1.898
1.463
2.189

.134
.228
.093

4.08

4.10

4.23

3.89

1.855

.141

ภาพรวม

4.15

4.11

4.18

3.99

1.746

.161

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาสาขาวิชา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยมี
ผลการวิจัยตามลาดับ ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ที่มีตัว
แปรระดับชั้นปี และสาขาวิชา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
เกี่ยวกับความพึงพอใจ

สมมุติฐานการวิจัย
นักศึกษาปริญญาโทที่มีระดับชั้นปี และสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง แตกต่างกัน
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กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริ
ญญาโท ที่มีสถานภาพ
เป็นนักศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (ปีการศึกษา 2554-2555) จานวน 845 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มโดยใช้ตารางKrejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 265 คน แต่จากมีเวลาจากัด เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยจึง
ใช้ตัวอย่าง จานวน 120 คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์และสามารถนามาวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC) และค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
( Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check - list) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระดับชั้นปี และสาขาวิชา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการวิชาการ ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ด้าน
ระบบสื่อการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีคาถามให้เลือก 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ให้ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สดุ ไปหาน้อยที่สุด คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 จานวน 30 ข้อ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
SPSS ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบถามแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
จาแนกตามระดับชั้นปี โดยใช้ t – test
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิ ทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
จาแนกตาม สาขาวิชา ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Anglysis of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ ไปทาการทดสอบ ตามวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’s
Post hoc Comparison)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 120 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยกาลัง
ศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารการศึกษามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโททีจ่ าแนก
ระดับชั้นปี ต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มี สาขาวิชา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
5. ความพึงพอใจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษา จาแนกรายด้าน 4 ด้าน พบว่า
ด้านบริการวิชาการ นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการขอเอกสารหรือ
หนังสือรับรองต่าง ๆ มีความล่าช้า (การขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาต้องส่งเอกสาร
ไปยังส่วนกลาง)
ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ต้องการหนังสือตาราและ
เอกสารอ้างอิง ที่ทันสมัยและมีจานวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน ไม่มีข้อเสนอแนะ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านสถานที่
จอดรถไม่เพียงพอกับจานวนรถที่เข้าติดต่อ ห้องน้าไม่ถูกสุขลักษณะ (ไม่สะอาด)
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อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พบว่า
ประเด็นที่น่าสนใจควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทที่มีต่อการบริการด้านการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจในด้านระบบสืการเรี
่อ ยนการสอนเป็นอันดับแรกรองลงมาด้านบริการวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ตามลาดับ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงได้มีการขยาย
ทางการศึกษาโดยการเปิดให้มีการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการลดช่องว่าง
ทางการศึกษาให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสทางการศึกษา เพราะการศึกษา
สามารถพัฒนาคน ซึ่งคนจะเป็นกาลังที่สาคัญในการพัฒนา ชาติต่อไปในอนาคต แต่
สถานศึกษาก็ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก สถานทีเ่ อื้อต่อการศึกษาและต้องมีบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะให้บริการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรินารถ
สายอ๋อง (2552) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร พบว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการ
การศึกษาในด้านบุคลากร โครงการบัณฑิตศึกษา รองลงมา คุณภาพการบริการ ส่วนด้าน
สุดท้ายมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้าน
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
อภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้
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1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านบริการวิชาการ
โดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงตามลาดับ 2 ลาดับแรก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ
รองลงมา ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่
เข้ามาติดต่อสอบถาม เพื่อขอคาแนะนา ปรึกษาในการศึกษา
ซึ่งบุคลากรสามารถให้คปา รึกษา
ได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการศึกษา นอกจากนั้น บุคลากรมี
การฝึกอบรม และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพราะหลักสูตรการเรียนการสอน มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom S.Benjamin
(1956,p.89-96) ได้อธิบายความหมายของความรู้ความเข้าใจ“ความรู”้ หมายถึงพฤติกรรม
และสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเน้นการจา ไม่วเป็่าจะ
นการระลึกถึงหรือระลึกได้ก็ตาม เป็นสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมสาระต่างๆ เหล่านั้น
จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยความรู้นี้อาจแบ่งออกเป็น
ความรู้เฉพาะสิ่ง ความรู้ในเรื่องระเบียบการและความรู้เรื่องสากล เป็นต้น และทฤษฎี
ความเข้าใจของ Milton J.Rosenberg and Carl I.Howland (1960, p.1) อธิบายว่า ความ
เข้าใจ ได้แก่ ความเชื่อหรือความนึกคิด (Concept) หรือการสาเหนียก (Conception) ต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางดีและทางไม่ดี ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอด
จากกลุ่มสังคมมาสู่ตัวบุคคลได้
ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การที่นักศึกษา
เข้ามาขอคาปรึกษา สืบเนื่องจากการที่นักศึกษาไม่มีความ
รู้ ความเข้าใจ และปัญหาในระบบ
การเรียนการสอน ปัญหาการลงทะเบียนเรียน คาร้องต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องเข้ามา
ขอรับปรึกษา ไม่ว่าจะเข้ามาติดต่อที่สาขาวิทยบริการฯโดยตรง หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม
บุคลากรทางด้านวิชาการได้ให้คาปรึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนาไปแก้ไขปัญหาของแต่ละคนได้เป็น
อย่างดี เพราะบุคลากรสามารถอธิบายจนเกิดความเข้าใจ จนนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545,
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หน้า 14) ได้กล่าวถึง แนวคิดของ Harring Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
หลักการทางานให้มี ประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency"
โดยได้รับการยกย่อง และกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้
1. ทาความเข้าใจและกาหนดแนวคิดในการทางานให้กระจ่าง
2. ใช้หลักสามัญสานึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน
3. คาปรึกษาแนะนาต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
4. รักษาระเบียบวินัยในการทางาน
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม
6. การทางานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน
ไว้เป็นหลักฐาน
7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการดาเนินงานอย่างทั่วถึง
8. งานเสร็จทันเวลา
9. ผลงานได้มาตรฐาน
10. การดาเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้
11. กาหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก่สอนงานได้
12. ให้บาเหน็จแก่งานที่ดี
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
โดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงตามลาดับ 2 ลาดับแรก ได้แก่ การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษา
รองลงมา บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ดารารัตน์ มะหะหมัด (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน
บริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการศึกษา: คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย
ระบบบริหารสารสนเทศผู้สมัคร ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน และ
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ระบบประมวลผล และในการประเมินพบว่า ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบที่พัฒนามี
ประสิทธิภาพมาก และกลุ่มผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก ต่อระบบดังกล่าว
การใช้บริการสืบค้นส ารสนเทศทางการศึกษา การที่ห้องสมุดอัตโนมัติ ได้ ให้
บริการกับนักศึกษา ในการบริการด้านตาราเรียน หรือสืบค้นข้อมูลในการทางานการวิจัย
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวเล่มวิจัย ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านการหาข้อมูลผ่านระบบ
ISC ซึ่งมีความรวดเร็ว และสะดวกต่อการให้บริการ ทาให้นักศึกษามีความสะดวกมาก
ขึ้นในการเรียนการสอน โดยในการให้บริการกับนักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน
และบริการอย่างเสมอภาค ไม่เกี่ยงจะเป็นนักศึกษาท่านใด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กุลธน ธนาพงศธร (2548, หน้า 155-156) ได้สรุปหลักการให้บริการสาธารณะ ไว้ดังนี้
1. หลักการต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์ที่
ได้รับและสิ่งที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลากรส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ มิใช่ทาๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค การบริการที่ดีนั้นจะต้องให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทุก
คนอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะ
แตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการให้บริการจะต้องมีไม่มากจนเกิด
กว่าผลที่จะได้รับ
5. หลักความสะดวก การบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปตาม
ลักษณะที่ ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการ
สร้างภาวะยุ่งยากให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป
บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานบริการห้องสมุดอัตโนมัติ การทางานจะประสบ
ความสาเร็จก็ต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับคาแนะนาทีด่ ี จากผู้ที่ให้ความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งหากบุคลากรที่มีความเข้าใจที่จะช่วยเหลือก็ต้องมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ
ช่วยในการค้นคว้า หรือ การช่วยในการหาข้อมูล ต่าง ๆ ในการทาวิจัย ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับตาราที่อ่านประกอบการวิชาที่กาลังศึกษา ข้อมูลการทารายงานต่างซึๆง่ สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ (วรนารถ แสงมณี. 2547 : 12-1 ) กล่าวถึงความสาคัญของความพึงพอใจ
ในการทางานว่า
1. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางานเพื่อบรรลุ
ให้ เป้าหมายขององค์การ
2. สร้างความซื่อสัตย์ภักดีให้มีต่อองค์การ
3. เสริมสร้างวินัยที่ดี อันจะทาให้เกิดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและคาสั่ง
4. ทาให้องค์การเป็นองค์การที่แข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับได้
ขัน
5. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ดีต่อการยิ่งขึ้น
6. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ
7. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์การของตนเอง
จากความสาคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความสาเร็จขององค์การ
เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งทาให้ผู้ทางานมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจดังกล่าวยัง
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการทางานอีกด้วย
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านระบบสื่อการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมและรายข้อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ เรียงตามลาดับ 2 ลาดับแรก ได้แก่ บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการ
สื่อการเรียนการสอนรองลงมา การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ทาให้นักศึกษาได้รับโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ อานวย ผมทอง(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิเงทรา เขต2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก
บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งบุคลากร
มีความพึงพอใจในการให้บริการ ด้วยความสุภาพ เอาใจใส่ในการบริการ อ่อนน้อม เป็นมิตร
และให้เกียรติกับนักศึกษา คือบุคลากรที่มีใจในการบริการ ซึ่งการบริการที่ดีจะสร้าง
ความพึงพอใจต่อผู้ที่ได้รับบริการ การบริการต้องสร้างความเสมอภาคกับทุกคนที่มาติดต่อ
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และให้การบริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (วรนารถ
แสงมณี. 2547 : 12-1 ) กล่าวถึงความสาคัญของความพึงพอใจในการทางานว่า
1. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
2. สร้างความซื่อสัตย์ภักดีให้มีต่อองค์การ
3. เสริมสร้างวินัยที่ดี อันจะทาให้เกิดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและคาสั่ง
4. ทาให้องค์การเป็นองค์การที่แข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได้
5. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ดีต่อการยิ่งขึ้น
6. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ
7. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์การของตนเอง
จากความสาคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความสาเร็จขององค์การ
เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งทาให้ผู้ทางานมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจดังกล่าวยัง
เป็นเครือ่ งหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการทางานอีกด้วย
การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ทาให้นักศึกษาได้รับโอกาส และความเสมอภาค
ทางการศึกษา ระบบสื่อด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสามารถ
รองรับความต้องการให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้สามารถเปิดระบบการ
เรียนผ่านดาวเทียม หรือ ผ่านระบบ fiber optic โดยเรียนผ่านสายใยแก้วนาแสง เป็นการ
บริการที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียม และเปิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับ บังอร รัตนมณี และ กันยา เจริญศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโล
ยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน คือ บุคลากร การให้บริการวามสะดวกรวดเร็
ค
ว สถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวกอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม
บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว พบว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา ไม่แตกต่า งกัน ยกเว้นด้าน
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
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4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกโดยภาพรวมและรายข้อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เรียงตามลาดับ2 ลาดับแรก ได้แก่ บริเวณ อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัย รองลงมา สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การเรียนรูซึ่ง้ สอดคล้อง
กับ พรรณี ศักดิ์ทอง(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจั ยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทรน้อยมีความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดไทรน้อยที่นักเรียนในปกครองต่างช่วงชั้นมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
บริเวณ อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย หากสภาพแวดล้อมเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญของ สถานศึกษา และสถานศึกษาก็เป็นตัวกลางที่จะพัฒนาให้คน
เป็นคนดี มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสังคมที่ดี
ต่อไปในอนาคต และคาว่าสะอาด ปลอดภัย ยังรวมหมายถึงสภาพแวดล้อมและบริเวณ
โดยรวมที่ดขี องสถานศึกษา ห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะ ทาให้นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง
ของนักศึกษามีความมั่นใจที่จะส่งลูกมาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ
พงษ์ ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการดาเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1 ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงาน
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานการศึกษาชลบุรี เขต1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
ประสานงานและ
ร่วมมือกับชุมชนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความ
ตระหนักให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การเรียนรูสภาพห้
้
องเรียนก็เปรียบเหมือน
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา สภาพห้องเรียนที่ดีนั้น คือ การที่มีโต๊ะ- เก้าอี้ โดยมีสภาพ
พร้อมใช้งาน และจานวนเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
และสาขาวิทยบริการฯ มีระบบการเรียน
การสอนโดยผ่านระบบเรียนผ่านดาวเทียม หรือ ผ่านระบบ
fiber optic โดยเรียนผ่านสายใย
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แก้วนาแสง ซึ่งได้เรียนผ่านทางจอโทรศัพท์และสัญญาน เวลา ในการเชื่อมต่อระบบ ตรงเวลา
ไม่ขัดข้อง และสาคัญต้องมีจานวนที่เพียงพอ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิชัย วรรณพุฒ(2547:27) แบ่งการจัดสภาพแวดล้อม เป็น4 ป ระเภท ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. สภาพแวดล้อมทางวิชาการ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ
ที่จะทาให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด
3. สภาพแวดล้อมทางสังคมปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน และระหว่าง
นักเรียนและเพื่อนร่วมชั้น และร่วมโรงเรียน
4. สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ หมายถึงระบบการบริหารจัดการใน
โรงเรียนที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วม
ใจกันเอื้อต่อการเรียนของนักเรียน และรวมถึงการจัดสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ควรมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ติดต่อและที่พักรอ มีตู้น้าดื่มไว้บริการ
1.2 เจ้าหน้าที่ควรจัดให้บริเวณ
ที่พักรอมีบรรยากาศปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ
1.3 ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มจิี ตบริการ มีความรูและมีทั
้
ศนคติที่ดีต่องานบริการ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านอื่น ๆ
2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในทุกระดับชั้น ทั้งปริญญาตรี
และปริญญาเอก เพื่อให้ทราบความพึงพอใจในแต่ละด้าน
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ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออก
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง □ ที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ระดับชั้นปี
□ 1. ชั้นปีที่ 1
2. ปัจจุบันศึกษาอยู่สาขาวิชา
□ 1. บริหารการศึกษา
□ 3. นิตศิ าสตร์

□ 2. ชั้นปีที่ 2

□ 2. บริหารธุรกิจ
□ 4. รัฐศาสตร์

78

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง □ ที่ตรงความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุดโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ ซึ่งเป็นทัศนะ หรือความคิดเห็นของท่านต่อความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง และตอบคาถามโดยใส่  ในช่องที่ตรง
กับความรู้สึกที่แท้จริงของท่าน เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น
มากที่สุด หมายถึง เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมมากที่สุด
มาก
หมายถึง เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมมาก
ปานกลาง หมายถึง เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมปานกลาง
น้อย
หมายถึง เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมน้อยที่สุด

หัวข้อ
1.ด้านบริการวิชาการ
1. การให้คาปรึกษาและการบริการตอบคาถาม
2. ความสะดวกของนักศึกษาในการขอคาปรึกษา
3. ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
ต้องการ
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ
5. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอ
คาปรึกษาด้านวิชาการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ทีส่ ดุ
(1)
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หัวข้อ
6. จุดให้บริการตอบคาถามและให้คาปรึกษาอยู่ใน
บริเวณที่เหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ
7. ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์
8. บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการ
วิชาการ
9. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้าน
บริการวิชาการ
2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
1. การใช้บริการยืมหนังสืออ่านประกอบ ค้นคว้า
2. การใช้บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร
3. การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษา
4. การใช้บริการ VCD/DVD
5. หนังสือเรียนมีจานวนเพียงพอสาหรับการเรียน
การสอน
6. บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
7. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ท่านได้ทันที
8. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้าน
บริการห้องสมุดอัตโนมัติ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ทีส่ ดุ
(1)
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หัวข้อ
3.ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน
1. การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม เหมาะสม
กับการวัดผล ประเมินผล
2. การเรียน การสอนผ่านดาวเทียม นักศึกษา
ได้รับชม ภาพและเสียงอย่างชัดเจน
3. การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ทาให้
นักศึกษาได้รับโอกาส และความเสมอภาคทาง
การศึกษา
4. มีสื่ออุปกรณ์ที่สะดวกต่อการเรียนการสอน
5. ความทันสมัยของของอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอน
6. ความตรงต่อเวลาในการรับสัญญานของสื่อ
การเรียนการสอน
7. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ท่านได้ทันที
8. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้าน
บริการสื่อการเรียนการสอน
4.ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1. ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษา
2. แสงสว่างในห้องเรียน มีความเหมาะสมกับ
การเรียน การสอน

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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หัวข้อ

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

3. สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การ
เรียนรู้
4. บริเวณ อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัย
5. สถานที่จอดรถมีพื้นที่เพียงพอกับปริมาณรถ
ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.ด้านบริการด้านวิชาการ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2.ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

น้อย
ที่สุด
(1)
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3.ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4.ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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