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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีต่อการให้บริการด้านจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านบริการวิชาการ 
ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยจ าแนกตาม ระดับชั้นปี และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
การวิจัย ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา (2554-2555) 
จ านวน 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
คะแนนเฉลี่ย (Mean)  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การทดสอบค่า   
ที-เทสต์ (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One – Way Anova) 
ผลของการวิจัยพบว่า  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 120 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มากกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 โดยก าลัง
ศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารการศึกษามากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจ าแนก 
ระดับชั้นปี ต่างกัน   พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดตรัง  โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมี สาขาวิชา
ต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย



 (2) 

รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน 

5. ความพึงพอใจความคิดเห็นของนกัศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษา จ าแนกรายด้าน  4  ด้าน  พบว่า   

ด้านบริการวิชาการ   นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการขอเอกสารหรือ
หนังสือรับรองต่าง ๆ มีความล่าช้า  (การขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาต้องส่งเอกสาร
ไปยังส่วนกลาง) 

ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ   นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ต้องการหนังสือต าราและ
เอกสารอ้างอิง ที่ทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 

ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ  ด้านสถานที่

จอดรถไม่เพียงพอกับจ านวนรถท่ีเข้าติดต่อ   ห้องน้ าไม่ถูกสุขลักษณะ (ไม่สะอาด)   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  จัดท า
ขึ้นเพื่อต้องการทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการให้บริการด้านจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวม
และเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านบริการวิชาการ ด้าน ห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านระบบสื่อ
การเรียนการสอน และด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก  และเพื่อต้องการน า
ผลการวิจัยท่ีได้รับไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
น าไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

ในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบพระคุณนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม   
 อนึ่งหากการวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด  ผู้จัดท าขอน้อมรับข้อบกพร่อง
เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดท าการวิจัยครั้งต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 

 ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องบริหารการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ  โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญท่ีจะส่งเสริมและผลักดันให้
กระบวนการท างานในทุกระดับและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องด าเนินไปอย่างสอดคล้องกันเป็น
ระบบ  มุ่งไปในทิศทางท่ีได้ร่วมกันก าหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพราะได้ก าหนดสาระบัญญัติเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาไว้หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ 
คือ ในหมวดท่ี 6  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เก่ียวข้อง
ได้ตระหนักและด าเนินการในเร่ืองนี้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  สาระบัญญัติใน
กฎหมายฉบับนี้  ปรากฏในมาตรา 47 ถึงมาตรา 51 (จ ารัส นองมาก, 2554, หน้า 12) โดย
สรุปเก่ียวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ซึ่งจะเห็นว่าในมาตรา 47  เป็นการกล่าวน าในเร่ืองระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา  
มาตรา 48  กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นเร่ืองของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา  มาตรา 49  กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายนอก  เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน  
มาตรา 50  ให้อ านาจผู้ประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในการขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ใน
การประเมินภายนอก  และมาตรา 51  เป็นบทบังคับสถานศึกษาให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ี
ยังด าเนินการไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดการด าเนินงาน เพือ่ให้เป็นไปตามบท 
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บัญญัติดังกล่าว เป็นการสร้างหลักประกันท่ีสถานศึกษาจะได้จัดการเพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเป็นเป้าหมายส าคัญ 
 ปัจจุบันจากสภาวะเศรษฐกิจท าให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุน
น้อยลง มีทรัพยากรจ ากัด แต่มิได้หมายความว่า คุณภาพของบัณฑิตต้องตกต่ าลงด้วยการ 
พิสูจน์ตนเองด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นจุดท่ีสร้างความชอบ
ธรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในการขอรับการสนับสนุนจากสังคม  จึงเป็นความส าคัญ
อย่างย่ิง ท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างและรักษาศรัทธาของประชาชนเพื่อหลีกเล่ียง
วิกฤตศรัทธา การสร้างและรักษาศรัทธาของประชาชน ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถท า
ได้หลายรูปแบบและรูปแบบหนึ่งท่ีชัดเจนคือ การประกาศตัวเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและสังคมรับรู้อย่างกว้างขวาง (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 
2540, หน้า 9) การประกันคุณภาพจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทยท่ีจะพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกระดับ  หลักการของการ
ประกันคุณภาพที่ให้ทุกคนและทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมคิดและร่วมด าเนินการใน
การจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดกับสังคมโดยรวมและร่วมกระบวนการประเมิน 
และการประกันคุณภาพการศึกษาจะท าให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของให้การสนับสนุน
และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามากขึ้น ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา. 
2542, หน้า 5)  

การปฏิรปูครั้งนีจ้ะมีหลักประกันว่า การศึกษาไทยในอนาคตจะต้องมีคุณภาพ ซึ่ง
การประกันคุณภาพการศึกษานี้เอื้อต่อประโยชน์ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความคาดหวังของหลักสูตร ประชาชนเกิดความมั่นใจในการ
ท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาตา่ง ๆ ว่าแต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
มาตรฐานเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็น
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานครมีหน้าที่
ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้บริการ ด้านวิชาการ และสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพงานสูงสุด  
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โดยปฎิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องกับปรัชญาของสาขา ที่ระบุไว้ว่า บริการเพื่อการศึกษา 
มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างปัญหาแก่ชุมชน และก าหนดพันธกิจ ให้บริการการศึกษาให้เต็ม
ประสิทธิภาพ จัดท าฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ท่ีเก่ียวข้อง สามารรถสืบค้น
ข้อมูลได้ตามต้องการ และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ระบุไว้ว่า ศึกษาวิเคราะห์การ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องกับงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการการด าเนินให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง อ านวยความสะดวกในการให้บริการ รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ
ท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน 
 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีบุคลากรปฏิบัติงานประจ าฯ 
ท้ังสิ้น 22 คน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับจ านวนนักศึกษา ท้ังระดับปริญญาตรี มีอยู่ 4 คณะ คือ 
คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  ส่วนในระดับ
ปริญญาโท มีหลักสูตรการเรียนการสอน  4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมจ านวนนักศึกษา  
ประมาณ 5,500 คน จึงเกิดปัญหาการให้บริการไม่ทั่วถึง   ซึ่งส่งผลท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  
เช่น การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การบริการตอบค าถาม  การบริการยืมคืนหนังสืออ่าน
ประกอบ การบริการค้นคว้า เกิดความล่าช้าในการให้บริการ  และปัญหาความไม่เหมาะสม
ของห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษา สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่เหมาะแก่การเรียนรู้ 
ห้องน้ า โรงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้บริหารน าผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรังต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  โดย
จ าแนกตามระดับชั้นปี  และสาขาวิชา  

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 

  นักศึกษาปริญญาโทท่ีมีระดับชั้นปี และสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง แตกต่างกัน 
   

ขอบเขตการวิจัย 
 

1.การด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ด้านคือ 
1. บริการด้านวิชาการ 
2. ห้องสมุดอัตโนมัติ 
3. ระบบสื่อการเรียนการสอน 
4. อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ท่ีมีสถานภาพเป็น 
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นักศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี  (ปีการศึกษา 2554-2555) จ านวน 845 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random 

Sampling )    คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง  ระดับปริญญาโท จ านวน 265 คน  แต่เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดในการ
ด าเนินการวิจัย จึงขอสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (คศ.1970,p.608)
ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย จ านวน 120 คน  
3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1.ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก ่สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับชั้นปี   ได้แก่ 

- ระดับชั้นปีท่ี  1  
- ระดับชั้นปีท่ี  2 

สาขาวิชา  ได้แก่ 
- บริหารการศึกษา 
- บริหารธุรกิจ 
- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 

2. ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริการวิชาการ ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบสื่อการเรียนการ
สอน  และด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติที่ดี ต่อการได้รับบริการด้าน

วิชาการของนักศึกษาปริญญาโท แสดงออกมาเป็น 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
มาก   ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  
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การให้บริการด้านการจัดการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งแบ่งออก 4 ด้านคือ  

บริการวิชาการ  หมายถึง  การให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา  อันก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตลอดจนการสร้างหรือ
เสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน  

ห้องสมุดอัตโนมัติ  หมายถึง  สถานท่ีรวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ในรูปของ
สิ่งพิมพ ์ ได้แก ่ หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ ์ จุลสาร   งานวิจัย และสื่อในรูปของ
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เทป สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์  เป็นต้น  

ระบบสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ระบบสื่อการสอนการสอนท่ีผ่านระบบ  
Fiber  Optic   โดยการเรียนผ่านสายใยแก้วน าแสง 

อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ในการให้บริการ
จัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง โดยการอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เอ้ือต่อการรับบริการวิชาการ เช่น ที่พักส าหรับผู้เข้ามาติดต่อ ใช้บริการ 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง หมายถึง 
สถาบันระดับอุดมศึกษา ท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเปิดการเรียนการสอน ในส่วน
ภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นสาขาที่เปิดล าดับท่ี  12  ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 5 ต าบล
นาบินหลา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
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2. ผลของการวิจัยจะเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการบริการด้านการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   



. 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  
 งานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ได้ศึกษา
เอกสาร ต ารางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎี และแนวคิดกับความพึงพอใจ 
2. แนวคิดเก่ียวกับด้านบริหารจัดการ  
3. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน 
4. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
5. แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
6. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
7. แนวคิดหลักในการประเมินผล 

 8.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
 ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความส าเร็จของงาน 
และองค์กรรวมท้ังความสุขของเพื่อนร่วมงานองค์กรใดก็ตามหากบุคคลไม่มีความพึง
พอใจในการท างานก็เป็นมูลเหตุหนึ่ง  ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่ า  คุณภาพของ
งานลดลงเม่ือมีการขาด งาน   ลาออกจากงาน และปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย ในทาง
ตรงกันข้ามหากองค์กรใดมีความพึงพอใจในการท างานสูงมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน  

นอกจากนี้ความพึงพอใจในการท างานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การดังนั้น  ถ้าหาก หน่วยงานใดเห็น
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ความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดขึ้นในหน่วยงานกับคนใน
หน่วยงานของตนเองและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อีกท้ังตระหนักอยู่เสมอว่าความ
พึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรือตามเวลา  (สุนทร เพ็ชร์
พราว, 2551:16) 
 
 ความหมายความพึงพอใจ  
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่ นท่ีจ าท างาน มีขวัญและก าลังใจ และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมท้ังส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์การ 
 โยเดอร์  (Yoder,  1985,p.6)  อธิบายความพึงพอใจในงาน  หมายถึง        
ความรู้สึกท่ีบุคคลมีความพึงพอใจในงานและเ ต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ  บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานท่ีท า  เมื่อได้รับผลตอบแทน  
ประโยชน์ที่ตอบแทนท้ังทางด้านวัตถุและด้านจิตใจจากงานนั้น 
 กรีน  (Green,1972,p.40)  ได้กล่าวว่า  เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการท างานจะ
เกิดความตั้ง ใจในการท างาน  และเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลา  แรงกาย  ความคิด  เพื่อสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน 
 กู๊ด  (Good,1973,p.384)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึงพอใจในการท างาน  
หมายถึง  คุณลักษณะ  สภาวะ  หรือระดับความพึงพอใจ  ซึ่งผลมาจากการสนใจสิ่งต่าง  ๆ  
และทัศนคติที่บุคคลมีต่องาน 
 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์   (Maslow,  1970,pp.122-144)  กล่าวถึงล าดับขั้น
ความต้องการ ของมนุษย์ออก 5 ขั้นตามล าดับ (ศิริพงษ์   เศาภายน. 2547 : 78-100)  
กล่าวคือ 
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 1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Physiolgical)  เป็นความต้องการพื้นฐานที่
ส าคัญท่ีสุดเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้   
 2.  ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย  (Safety)  หลังจากท่ีร่างกายได้รับ การ
ตอบสนองความต้องการ แล้วก็เกิดความต้องการด้านความปลอดภัย  ซึ่งหมายถึง ความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกายท่ีต้องการได้รับความคุ้มครอง และยังรวมถึงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจด้วย 
 3.  ความต้องการทางสังคม  (Social) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ของกลุ่มได้รับการยอมรับและเป็นผู้ที่มีความส าคัญในกลุ่ม 
 4.  ความต้องการมีชื่อเสียง  (Esteem) เป็นความต้องการ ท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีความ
มั่นใจในตนเอง มีบุคคลยอมรับนับถือ ได้รับการยกย่องจากค นอื่นเมื่อท างานส าเร็จ 
ต้องการมีฐานะเด่นทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่า
ตนมีคุณค่า 
 5.  ความต้องการความส าเร็จตามความนึกคิด (Sclf  Actualization)  เป็นความ
ต้องการล าดับขั้นสูงสุด เมื่อคนได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกาย ความปลอดภัย ด้าน
สังคม ความมีชื่อเสียง แล้วต่อมาไม่นานนักคนก็จะเกิดความไม่พอใจได้ ถ้าเขาไม่สามารถทน 
สิ่งท่ีตนต้องการท า รวมท้ังต้องการให้ชีวิตดีขึ้น มีความก้าวหน้าและท าในสิ่งที่ตนชอบ 
นอกจากนั้นยังรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความรู้สึกว่างานมีความส าคัญ ท้าทาย
ความสามารถ ความก้าวหน้า มีความส าเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีก 
 สุนทร  เพ็ชร์พราว  (2551 : 17) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง    ความรู้สึก 
ของบุคคลท่ีมีต่องานและการท างานนั้น  ถ้าบุคคลมีความรู้สึกพร้อมจะเสียสละทุกอย่างอุทิศ
แรงกาย  แรงใจ  และสติปัญญาให้แก่งาน  และทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกไม่
พึงพอใจต่องาน ก็จะไม่กระตือรือร้นในการท างาน  เพียงท างานตามหน้าท่ีให้เสร็จไปใน
แต่ละวันเท่านั้น  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลในทางบวก  
เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  และได้รับผลตอบแทน  ความพึงพอใจ
ท าให้บุคคลกระตือรือร้นในการท างาน    ที่มีความมุ่งมั่นมีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อความส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์การ  
 รจนา  เตชะศรี  (2550 : 12) กล่าวว่า  ความพอใจในการท างานเป็นความรู้สึก
ชอบ  พอใจ  หรือเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความสุขในการท างาน  
รวมท้ังประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น 
 ภาวิณี  เพชรสว่าง   (2552 : 46) กล่าวว่า ทัศนคติในการท างานที่มีความส าคัญ
ส าหรับองค์การ    คือ  ความพึงพอใจในการท างาน  หมายถึง  ความรู้สึกห รืออารมณ์
ทางบวกโดยเป็นผลจากประสบการณ์ ในการท างาน 
 จากความหมายของความพึงพอใจ  สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ  คือ  ความรู้สึกท่ี
เกิดจากทัศนคติ  ความต้องการท่ีเป็นไปตามความคาดหวัง  ถ้าความต้องการได้รับการ
ตอบสนองก็เกิดความพึงพอใจขึ้น  และถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการตาม
ความคาดหวังไว้ความพึงพอใจก็จะหายไปทันที  ดังนั้นความพึงพอใจเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
ได้ตลอดเวลา  จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ศึกษาอยากทราบว่าการบริหารโรงเรียนทุกด้านของผู้บริหาร
โรงเรียนอยู่ในระดับท่ีจะท าให้ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารอยู่  และมีความพึงพอใจ
ในระดับใด 
 เพาเวลล์ (Powell.1983:17-18) ได้เสนอความหมายของความพึงพอใจว่า  หมายถึง  
ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี  และเกิดความสมดุล
ระหว่างความต้องการของบุคคล  และได้รับการตอบสนอง  จากความหมายของความ 
พึงพอใจท่ีกล่าวมาอาจสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีแสดงออก 
เป็นความชอบใจ  พอใจ  เมื่อได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลกับความต้องการของ
บุคคลท้ังร่างการและจิตใจ  จะช่วยลดความตึงเครียดของมนุษย์ให้น้อยลงหรือหมดไป 
 นฤมล ผู้อุตส่าห์ (2548,5) กล่าวความพึงพอใจว่า ความสุขของคนท่ีเกิดจากการ
ปฎิบัติงานและได้รับผลตอบแทน ความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น
ในการท างาน มีความตั้งใจมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ได้เต็มความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพการท างาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 
ส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
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Shell (1975: 252-268) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกสอง
แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจาก
ความรูส้ึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีระบบย้อนกลับ ความสุขที่สามารถท า
ให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ 

Morse (1955:27:1967:81) กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง สิ่งท่ีตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
เป็นการลดความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือสภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ความสุข ความชื่นใจตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจต่อสิ่งนั้น 

สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลีโพธิ์ทอง  (2542, หน้า 161 - 162) ได้จ าแนกทฤษฎี
ความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. ทฤษฎีความต้องการ  ความต้องการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลท่ีได้รับ
จากงาน กับการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 

2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานสัมพันธ์ในทางบวก และคุณลักษณะ 
ตามปรารถนาของกลุ่ม สมาชิกให้กลุม่เป็นแนวทางในการประเมินผลการท างาน  การวัด
ความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการ ความพึงพอใจท่ีมีการบริการและเกิดผลได้หรือไม่นั้นต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ ประกอบด้วยระดับความรู้สึกของ
ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล การวัดความพึงพอใจอาจกระท าได้หลายวิธี
ดังนี ้

      2.1 การใช้แบบสอบถาม  เป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย  โดยการขอความ
ร่วมมือ จากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดคาตอบ
ไว้ให้เลือกตอบ หรือเป็นคาตอบอิสระ โดยคาถามท่ีถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ  ท่ี
หน่วยงานกาลังให้บริการอยู่เช่น  ลักษณะการให้บริการ  สถานท่ี ระยะเวลาท่ีให้บริการ  
บุคคลท่ีให้บริการ เป็นต้น 
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     2.2 การสัมภาษณ ์เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีวัดถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจผู้ตอบคาถามให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง วิธีนี้ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3. การสังเกต ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดยวิธีการ
สังเกต ดูพฤติกรรมก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลังจากรับบริการแล้ว เช่น 
สังเกตสีหน้า ท่าทางการพูด การวัดความพึงพอใจวิธีนี้ต้องทาอย่างจริงจัง จึงจะสามารถ
ประเมินถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่า การวัดความ  
พึงพอใจต่อการรับบริการนั้น สามารถท าได้หลายวธิี ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม 
ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวัดด้วย จะส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพ
หรือน่าเชื่อถือได้ 

 ดังนั้นความพึงพอใจ ความรู้สึกท่ีดี หรือมีทัศนคติที่ดีของบุคคล ในด้านบวกซึ่ง
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น  เมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความคาดหวัง และความต้องการของตนเอง จึงทาให้เกดิความรู้สึกท่ีดีต่อ
สิ่งนั้น  ๆหรือสิ่งท่ีควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออก 
ของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์
ท่ีมนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทาให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายก็จะทาให้เกิดความรู้สึกทางลบ
เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

จากท่ีกล่าวมา  สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึก ท่ี
มีความสึกของบุคคลท่ีมีต่องานที่ปฏิบัติอยู่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งท่ีเคยพึงพอใจ
มาแล้ว ฉะนั้นผู้บริหารจ าเป็นจะต้องส ารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติให้
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สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตลอดไป ท้ังนี้เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ “ความพึงพอใจ ” หมายถึง  
ความรู้สึกยินดี ชอบใจ และเป็นสุข  ต่อการตอบสนองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับ
หนึ่ง ด้วยการแสดงพฤติกรรมออกมาทางสายตา ค าพูด ระหว่างบุคคลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
ความส าคัญของความพึงพอใจในการท างาน 

การท่ีผู้บริหารขององค์การต่าง ๆ รวมท้ังนักวิชาการด้านการบริการงานหลาย
ท่านได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในองค์การของตนก็
เพราะเห็นว่าความส าคัญและผลกระทบท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ 
Davis (วรนารถ แสงมณี. 2547 : 12-1 ) กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจในการ
ท างานว่า 

1. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
2. สร้างความซื่อสัตย์ภักดีให้มีต่อองค์การ 
3. เสริมสร้างวินัยท่ีดี อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและค าสั่ง 
4. ท าให้องค์การเป็นองค์การท่ีแข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได ้
5. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจท่ีดีต่อการย่ิงขึ้น 
6. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ 
7. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์การของตนเอง 

  จากความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ
เป็นอย่างย่ิง รวมท้ังท าให้ผู้ท างานมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจดังกล่าวยัง
เป็นเครือ่งหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการท างานอีกด้วย 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการ 
 

 ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการบริหารงานที่จะท าให้
งานนั้นๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
 
การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงานเป็นประบวนการหนึ่งของการบริหารงานองค์การหรือการจัดการ  
ดังเช่น  ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานองค์การหรือการจัดองค์การ  หลายๆ ท่านได้กล่าว
ไว้เช่น 

 Pigors and Myer (1981,p.6) เห็นว่า “กระบวนการบริหารงานบุคคลไม่สามารถ
แยกออกจากการจัดการได้” เนื่องจากการบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคลมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน  จึงส่งผลให้การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญมากขึ้นทุกขณะเมื่อ
การบริหารองค์การมีความจ าเป็นต่อการท างานอันจะท าให้ภารกิจต่างๆ สามารถส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ตามท่ีต้องการ 

Flippo (1980,p.5) ได้สรุปความของการบริหารงานบุคคลว่า คือการวางแผนการ
จัดองค์การ  การอ านวยการ  การควบคุมเพื่อการสรรหา  การพัฒนา  การจัดค่าตอบแทน  
การประสานประโยชน์  การบ ารุงรักษาบุคลากร  และการพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในองค์การท่ีเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของปัจเจกองค์การและสังคม 
 
บริการด้านวิชาการ  

สมศรี มธุรสสุวรรณ (2541, หน้า 14) ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
เป็น การจัดกิจกรรมทุกด้านท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิด
การพัฒนาขึ้น ในตัวเด็กตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งในการบริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการ  
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เรณู ครุฑไทย (2542, หน้า 9) กล่าวถึง ความหมายของการบริหารงานวิชาการว่า 
หมายถึง การจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน  
เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ ก าหนดไว้  

กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หน้า 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ภารกิจ สถานศึกษา  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 2) กล่าวไว้ว่าการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง  การบริหารสถานศึกษา  โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการ เรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน  จากความหมายท่ีกล่าวมา จึงสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ 
บริหารงาน หรือการด าเนินงานทุกชนิดในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติการท่ีมีหน้าที่ 
และภารกิจ โดยตรงในการจัดการศึกษา มีหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
น าไปใช้ในการ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี  
 
สื่อการเรียนการสอน    

ในการเรียนการสอน โดยท่ัวไปจะมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่  3 ประการ คือ 
ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กันมาก คือ ภาษาพูด 
และภาษาเขียน ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นมาเร่ือยๆ ในปัจจุบันจะพบว่า มีสื่อการเรียนการ
สอนมากมายหลายชนิด เพราะถือว่า สื่อการเรียนการสอน คือ มือท่ีสามของครู ช่วยให้
ครูสอนได้สนุก และม ีประสิทธิภาพ ดังนั้น บทบาทของสื่อการเรียนการสอนใน
บทเรียน ก็คือ เป็นตัวกลาง ตัวช่วย ใน การให้ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวแก่ผู้เรียน 
แต่การใช้สื่อการเรียนการสอนให้ได้ผลนั้น ต้อง ตรงกับจุดประสงค์เนื้อหา และกิจกรรม
ของบทเรียน อีกท้ังยังต้องใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่าอีก ด้วย สื่อการเรียนการสอนมี
หลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณลักษณะต้องใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่าอีกด้วย สื่อ
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การเรียนการสอนมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณลักษณะเฉพาะในตัว ของมันเอง 
ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบซึ่งรวมท้ังผู้บริหารและครูผู้สอน จ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองของ 
การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม สื่อบางประเภทมีราคาแพง อาจจะหา
วิธีการสร้าง และดัดแปลงทรัพยากรในท้องถ่ินเป็นสื่อ เพื่อน ามาใช้ประกอบการสอน 
รวมท้ังต้องเรียนรู้การ เก็บรักษาสื่อต่างๆ เป็นอย่างดีด้วย ผู้บริหารก็เช่นเดียวกัน จะต้องมี
ความรู้เรื่องสื่อการเรียนการ สอน เพื่อให้ค าแนะน าแก่ครูผู้สอน รวมท้ังจัดหา สนับสนุน 
และอ านวยความสะดวกในเร่ืองสื่อ การเรียนการสอน โดยจะเน้นในเร่ืองหาสาระที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับเร่ือง สื่อการเรียนการสอน โดยจะเน้นในเรื่อง
ความหมาย ประเภทของสื่อ ประโยชน์ของสื่อการเรียน การสอน การใช้สื่อการเรียนการ
สอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การเก็บรักษา การบริหารสื่อ การเรียนการสอน 
บทบาทผู้บริหารโรงเรียนกับสื่อการเรียนการสอน (อ าภา บุญช่วย, 2540, หน้า 98)  
 
ห้องสมุดเฉพาะ  

ห้องสมุดเป็นแหล่งท่ีเก็บรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ  ท่ีม ีเนื้อหา
เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ที่ 
ท างานในหน่วยงานที่ห้องสมุดนั้นสังกัด เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อน าไปใช้ปฏิบัติงาน
ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องสมุดเฉพาะแต่ละแห่งจะก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีห้องสมุดสังกัดอยู่ นอกจากห้องสมุดเฉพาะที่เป็นแหล่ง
รวบรวมและให้บริการสารนิเทศเฉพาะวิชาแล้ว ยังมีหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งรวบรวมและ
ให้บริการสารนิเทศเฉพาะสาขาอีกด้วยคือ ศูนย์สารนิเทศ เฉพาะวิชา ซึ่งเป็นแหล่งท่ีเก็บ
รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะสาขาวิชา โดยเน้นท่ีความ ลึกซึ้งของเนื้อหาข่าวสาร
ในสาขาวิชานั้นๆ ทรัพยากรสารนิเทศท่ีเก็บรวบรวม ได้แก ่วารสาร หนังสือ  เอกสาร
ทางวิชาการ  และรายงานผลการวิจัย  งานท่ีส าคัญของศูนย์สารนิเทศเฉพาะวิชา  คือการ
ให้บริการท่ีช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารนิเทศได้สะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ ได้แก ่
บริการรวบรวมและจัดท าบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป เป็นต้น ผู้ให้บริการจึง
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ต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาและสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการประมวล
ข้อมูล (ภาควิชา บรรณารักษ์ศาสตร์จุฬา; 2542 : 15-16)  
    

การบริหารจัดการอาคารสถานที่   
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาแทน

การดูแลอาคารสถานท่ีแบบเดิม อันได้แก ่งานดูแลรักษาอาคาร งานจัดการอาคาร  ซึ่งการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งาน
เพียงอย่างเดียว หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การลงทุนสภาพแวดล้อม 
ท่ีเหมาะสมตามลักษณะงานของการบริหารจัดการสถานท่ีซึ่งมีภารกิจตั้งแต่ การวางแผน 
ควบคุม ประเมินผล รวมท้ังการจัดระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยภารกิจดงักล่าวท่ี
เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงต้องมีบุคลากร และทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์มาด าเนินการในทุก ๆด้าน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากท่ีสุด ในช่วงท่ี
ผ่านมาเราได้น าเสนอแนวคิดและประสบการณ ์การบริหารจัดการอาคารในคอลัมน์ 
Today’s Facility Management 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน 
 

 แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้  ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน
นั้น  มีผู้สนใจและท าการศึกษาวิจัยไว้หล ายท่าน ซึ่งจะน าเสนอความหมายและ
สาระส าคัญท่ีเก่ียวข้อง โดยสังเขป ดังนี้  
  Bloom S.Benjamin (1956,p.89-96) ได้อธิบายความหมายของความรู้ ความเข้าใจ 
“ความรู”้ หมายถึงพฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเน้นการจ า ไม่ว่าจะเป็นการระลึก
ถึงหรือระลึกได้ก็ตาม  เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้น
จากการรวบรวมสาระต่างๆ เหล่านั้น จนกระท่ังพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความสลับซับซ้อนมาก
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ยิ่งขึ้นต่อไป โดยความรู้นี้อาจแบ่งออกเป็นความรู้เฉพาะสิ่ง  ความรู้ในเร่ืองระเบียบการ
และความรู้เรื่องสากล เป็นต้น 
 ส่วนความเข้าใจนั้น  หมายถึง  ความสามารถทางวุฒิปัญญาและทักษะอันได้แก่ 

1. ความสามารถท่ีจะให้ความหมายของค า (การแปล) 
2. ความสามารถเข้าใจความหมายของการคิด (การตีความ) 
3. ความสามารถคาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการกระท า (การประเมิน) 
ดังนั้น บุคคลจะมีความเข้าใจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งนั้ น จะต้องมีองค์ประกอบ

ความสามารถท้ัง 3 นี้ด้วย 
Milton J.Rosenberg and Carl I.Howland (1960, p.1) อธิบายว่า ความเข้าใจ ได้แก่ 

ความเชื่อหรือความนึกคิด (Concept) หรือการส าเหนียก (Conception) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางดีและทางไม่ดี ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดจากกลุ่มสังคม
มาสู่ตัวบุคคลได้ 
 กล่าวโดยสรุป ความรู้ ความเข้าใจนั้นหมายถึง  ความทรงจ าในเรื่องราวข้อเท็จจริง 
รายละเอียดต่างๆ และความสามารถน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลง อธิบาย  
เปรียบเทียบ ในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างมีเหตุผล 
 

แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการบริการ 
 

 หลักการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นเป้าหมายท่ีจะสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ  และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับ
บริการของรัฐบาลเป็นส าคัญ ผู้วิจัยจะศึกษาตามทัศนะของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองการให้บริการ  เพราะจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการก าหนดความหมายท่ีใช้
ในการศึกษาวิจัยต่อไป 
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หลักการบริการงานคุณภาพ 8 ประการ 
หลักการที่ 1 : องค์กรท่ีให้ความส าคัญแก่ลูกค้า   (Customer Focused Organization) 

“องค์กรต้องพึงพิงลูกค้าเพื่อความอยู่รอด   ดังนั้นจึงควรท าความเข้าใจค วามต้องการของ
ลูกค้าท้ังในส่วนปัจจุบันและอนาคต และท าให้บรรลุความต้องการเหล่านั้น   รวมถึง
ความพยายามท่ีจะท าให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า” 

หลักการที่ 2 :  ความเป็นผู้น า (Leadership) 
“ผู้น าเป็นผู้ก าหนดความเป็นเอกภาพของวัตถุประสงค์และทิศทางขององค์กร 

ผู้น าต้องเป็นผู้สร้างและธ ารงไว้ซึ่งปัจจัยเกื้อหนุนภายในท่ีสนับสนุนให้ทุกคนสามารถมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้” 

หลักการที่ 3 : การมีส่วนร่วมมือของบุคลากร (Involvement of People)  
“พนักงานทุกระดับถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กรและ   การให้ความร่วมมื อ

อย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน   ย่อมก็ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร” 
หลักการที่ 4 :  การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)  
“ผลลัพธ์ที่ต้องการสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทรัพยากรและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ” 
หลักการที่ 5 :  การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management)  
“การบ่งชี้   การท าความเข้าใจและการบริหารจัดการในเชิงระบบท่ีประกอบด้วย

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกัน   เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จะช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร” 

หลักการที่ 6 :  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  
“การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควรได้รับการก าหนดให้เป็นวัตถุประสงค์ถาวรขององค์กร” 
หลักการที่ 7 :  การตัดสินจากข้อมูลท่ีเป็นจริง (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
ได้รับและสิ่งท่ีองค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลากรส่วน
ใหญ่หรือท้ังหมด มิใช่เป็นการจัดให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

2.  หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ  การให้บริการนั้นต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
สม่ าเสมอ มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน  

3.  หลักความเสมอภาค  การบริการท่ีดีนั้นจะต้องให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทุก
คนอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน  ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะ
แตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด 

4.  หลักความประหยัด  ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการให้บริการจะต้องมีไม่มากจนเกิด
กว่าผลท่ีจะได้รับ 

5.  หลักความสะดวก  การบริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปตาม
ลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย  สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการ
สร้างภาวะยุ่งยากให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป  
 

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 

องค์ประกอบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
      จ าลอง โพธิ์บุญ (2550, หน้า 1) กล่าวว่า โครงการสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส าคัญ
ประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน นักจัดการสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความ 
สามารถในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญคือ การ
ก าหนดโครงการ การเขียนโครงการ การวิเคราะห์/ประเมินโครงการ การตัดสินใจโครงการ 
การน าโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้อง 
มีการด าเนินการเป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการจัดการในเร่ืองอื่น ๆ เช่นกันในการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย 
3 ส่วน คือ (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม (2) แผนและโครงการสิ่งแวดล้อม (3) การจัดองค์การ 
งบประมาณ บุคลากร (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2550, หน้า 3)  
         Turner (as cited in Burke, 2003, p. 2) ได้อธิบายความหมายของโครงการไว้ว่า 
เป็นการด าเนินงานซึ่งมีการจัดระบบของทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณอย่าง
เหมาะสม เพื่อด าเนินภารกิจเฉพาะภายในข้อจ ากัดด้านต้นทุนและเวลา ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้โดยวัตถุประสงค์ท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ และความหมายตาม Project Management Institute (as cited in Burke, 2003, p. 2) 
โครงการคือ การด าเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสร้างผลผลิตหรือบริการเฉพาะ 
      การพัฒนาอย่างย่ังยืน กิจกรรมของมนุษย์ท่ีเรียกว่า การพัฒนานั้น ได้ก่อให้เกิด
ผลในทางลบอย่างมาก การพัฒนามักนาสู่การท าลายทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนอง
ต่อผลของการพัฒนาท่ีท าให้เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นี้ เรียกว่า “การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
(International Institute for Environment and Development [IIED], 1989)  

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (sustainable development) ตามแนวทางของ IIED (1989) 
จึงได้แก่ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่
ไปขัดขวางความสามารถคนในรุ่นต่อ ๆ ไปในการท่ีจะได้รับสิ่งท่ีสนองความจ าเป็น 
 
แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการ คือ 
     1. การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ได้ ซึ่งความ
จ าเป็นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการมีงานท า ต้องให้
ความส าคัญกับผู้ที่ยากจนขาดแคลนเป็นอันดับแรก 
      2. การพัฒนาไม่ได้มีขีดจ ากัดท่ีตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีท่ีเราใช้ในองค์การ
ทางสังคมซึ่งเราสามารถจัดการและปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีใช้ให้เหมาะสมกับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได้ 
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โดยสรุป การพัฒนาอย่างย่ังยืนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ด้าน 
พร้อมกันไป คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคมและความเสมอภาค และ (3) ด้านระบบ
นิเวศหรือสิ่งแวดล้อม  

ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม   ธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดี 
(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร, 2548, หน้า 3) เป็นหลักการส าคัญประการ
หนึ่งที่มักได้รับการพิจารณาถึงในการท าความตกลงเรื่องต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ  

โดยธรรมาภิบาลตามหลักสากลนั้น ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ นิติรัฐ 
(rule of law) ความโปร่งใส (transparency) การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) 
ความรับผิดชอบ (accountability) ความคาดหมายได้ (predictability) ความยุติธรรม (justice) 
ท้ังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรากฐานส าคัญท่ีสุดท่ีจะนาไปสู่การมีธรรมาภิบาล
ท่ีแท้จริงได้ 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการท่ีดี และเพื่อให้
ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเน้นการให้ความส าคัญกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างสมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของทุกหน่วยงานท้ังราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคลและหน่วยงานผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้มาก
ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน ให้เกิดการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ซึ่ง อปท. มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะ
สามารถท าความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส านึกและใกล้ชิดกับชาวบ้านได้มากกว่าส่วนราชการ
อื่น ๆ ในการจัดการท่ีดีของ อปท. จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก
ในการท างานสาหรับองค์การแม้การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อก็
ตาม หลักธรรมาภิบาล ก็เป็นกรอบแนวคิดส าคัญท่ีมีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการ

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=5870.msg14656#msg14656
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สิ่งแวดล้อมให้สามารถดาเนินไปอย่างย่ังยืน ดังตัวอย่างของการประยุกต์หลักธรรมาภิบาลกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
      Shalit (2000, pp. 2-9) ได้ให้ความเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับสัตว์
หรือมนุษย์ และมองสิ่งแวดล้อมในมุมแคบ โดยเฉพาะพวกท่ีเห็นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
(anthropocentrism) ยิ่งมองว่ามนุษย์มีความส าคัญมากกว่าสัตว์หรือสิ่งอื่น ขณะท่ีการจัด
ทานโยบายอันเป็นกลไกส าคัญท่ีสุดท่ีจะน าไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ก็ไม่สามารถ
ท าอะไรได้มากนัก เพราะนักการเมืองมักให้ความสนใจแต่คะแนนเสียงมากกว่าการให้
ความใส่ใจในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม เช่นนี้ นโยบายจากนักการเมือง จึงมักให้ความส าคัญ
เร่งด่วนกับโครงการท่ีเห็นผลไวเข้าตาประชาชนมากกว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเห็น
ผลช้ากว่า Shalit แนะน าให้แก้ปัญหาโดยใช้หลักการประชาธิปไตย 

ร่วมกับสังคมนิยม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและหาเหตุผลท่ีดี มาโน้มน้าวให้ทุกคน
เข้าใจหลักการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เพราะพวกเสรีทุนนิยมเห็นแก่ได้ส่วนใหญ่ มักขาด
จิตส านึกในด้านนี้ 
 Winsemius and Guntram (2002, pp. 11-18) ได้แบ่งระดับของการไปสู่จิตส านึก 
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

1. ตั้งรับ (reactive) มีลักษณะที่ไม่ได้เกิดจากจิตส านึกของตนเอง ท าแบบเสีย
ไม่ได ้เพราะมีกฎบังคับอยู่ บางครั้งอาจหลีกเล่ียงด้วยซ้ าไป เพราะเห็นว่ากฎข้อบังคับเป็น
เร่ืองท่ียุ่งยาก ทาให้เสียผลประโยชน์ที่ควรได้ 

2. เปิดรับ (functional) เร่ิมมีทัศนคติในทางบวก มองเห็นสารประโยชน์ของการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังเปิดไม่เต็มท่ี ยังมีความรู้สึกแบ่งแยกระหว่าง ผู้ตั้งกฎ และผู้ท า
ตามกฎอยู่ อาจมีการต่อต้านกฎใหม่ ๆ และยังไม่มีความรู้สึกประสานประโยชน์ ซึ่งกัน
และกัน (win-win) กับองค์การภายนอก เช่น องค์การอิสระ (Non-Governmental 
Organization--NGO) 
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3. ร่วมรับ (integrated) มีลักษณะเร่ิมเปิดกว้าง เร่ิมมีความส านึกต่อระบบนิเวศน์
ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและมนุษย์ควรร่วมกันช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันความส านึก
ดังกล่าวค่อย ๆ เร่ิมขยายวงกว้างออกไปเมื่อสาธารณชนเร่ิมตระหนักถึงผลกระทบ
มหาศาลท่ีมนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ด าเนินการเชิงรุก (proactive) มีลักษณะที่มีจิตส านึกท่ีไม่เพียงปกป้อง แต่มอง
ถึงการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม อาจจะยังมีองค์การให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่มากนักในความเป็นจริง เพราะ
เป็นเพียงการคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต (projection) 
      การศึกษาเปลี่ยนจิตส านึก นักสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนที่นา
ไปสู่การเปลี่ยนจิตส านึกของประชาชนให้มีความรักและความหวงแหนธรรมชาติ จะน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และถ้าหากวัฒนธรรมของประชาชนสามารถถูกปรับเปลี่ยนให้
รักและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นด้วยแล้ว ระบบนิเวศน์ก็คงจะอยู่รอด ปลอดภัยขึ้น
อย่างแน่นอน การให้การศึกษาและเปลี่ยนจิตส านึกนี้เป็นวิธีการท่ีสันติและไม่มีการบีบ
บังคับใจแต่ประการใด วิธีการนี้มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ (สมพร แสงชัย, 2545, หน้า 
153-154) 

1. การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า ตามหลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อได้ผลตามต้องการแล้วก็สามารถน าออกไปเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไปได้ 

2. การให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการด้วยการบรรจุเร่ืองสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ไว้ในแบบเรียนและหลักสูตรต่าง ๆ ย่อมมีผลในการสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะในเยาวชนซึ่งยังไม่มีความคิดเห็นที่ผิด ๆ อยู่ก่อน การให้
การศึกษาอย่างเป็นทางการจึงได้ 

ประโยชน์ในการสร้างทัศนคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมในประชาชนมากกว่า
กิจกรรมอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ท้ังยังได้ผลท่ีแท้จริงอย่างรวดเร็วและยาวนานอีกด้วย การ
ให้การศึกษาอย่างเป็นทางการจึงเป็นการเปลี่ยนจิตส านึกของประชาชนอย่างแท้จริง 

3. การให้การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการโดยผ่านสื่อสารมวลชน เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนซึ่งพ้นวัยการศึกษาไปแล้ว เป็นการให้ข่าวสารข้อมูลท่ีจ าเป็นและถูกต้องแก่
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ประชาชนทั่วไป และเป็นการเน้นย้ าสาหรับผู้ที่เคยศึกษาสิ่งเหล่านั้นในหลักสูตรของ
การศึกษาระดับต่าง ๆ มาแล้วเช่นกัน การให้การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการสามารถสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชนในความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ ความ
จ าเป็นท่ีมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

4. การใช้หลักการทางศาสนาหรือวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและจิตส านึก เช่น การผูกจีวรรอบต้นไม้ การบวชต้นไม้ การสร้างศาลปู่ตา ฯลฯ 
ท าให้ประชาชนไม่กล้าตัดต้นไม้และไม่รบกวนในบริเวณอภัยทาน เป็นต้น หลักการ ทาง
วัฒนธรรมและศาสนาเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดและการปฏิบัติของบุคคล ตลอดจนอาจน ามา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม 

5. ภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุบางอย่างก็สามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้เช่นกัน เช่น ปี 2531 โคลนและน้ าป่า ไหลทะลักลง
มาจากเขาหลวง ด้าน ต.กะทูน อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับท่อนซุงน้อยใหญ่
นับพันท่อน จนท้ังต าบลจมหายภายในพริบตา คร่าชีวิตประชาชน ท้ังตายและสูญหาย 
ราว 700 ชีวิต (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรธรณี, 2552) 
ท าให้รัฐบาลประกาศปิดป่าและหยุดการให้สัมปทานป่าไม้ ประชาชนเห็นด้วยกับการปิด
ป่า เพราะเห็นถึงอันตรายจากการตัดไม้ทาลายป่า เป็นต้น การให้การศึกษาเก่ียวกับผลเสีย
ของการตัดไม้ทาลายป่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการท าให้เกิดความ 
เข้าใจและความรู ้แต่ไม่สามารถน ามาซึ่งผลท่ีต้องการได้ เมื่อมีเหตุการณ์ธรรมชาติร้ายแรง
อุบัติขึ้น ประชาชนจึงเห็นถึงสัจธรรมท่ีแท้จริง และจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองจึงเกิดขึ้น ภัยธรรมชาติและความรุนแรงจึงเสมือนเป็นตัวเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางสถาบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันนี้ สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนมีความ
พร้อมทางทัศนคติและจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วิชัย วรรณพุฒ (2547:27) แบ่งการจัดสภาพแวดล้อม  เป็น 4 ป ระเภท  ได้แก ่
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง  สภาพแวดล้อมทีเป็นวัตถุ เช่น บริเวณ

โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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2. สภาพแวดล้อมทางวิชาการ หมายถึง  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ัง
ในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
ต่างๆ ที่จะท าให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากท่ีสุด 

3. สภาพแวดล้อมทางสังคมปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน และระหว่างนักเรียนและ
เพื่อนร่วมชั้น และร่วมโรงเรียน 

4. สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ หมายถึงระบบการบริหารจัดการใน
โรงเรียนท่ีส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วม
ใจกันเอื้อต่อการเรียนของนักเรียน และรวมถึงการจัดสิ่งต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 

 โดยท่ัวไปแล้ว ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกกับ 
ประสิทธิผล (effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพ 
ไม่ได ้ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานจะ 
ไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตลุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ แต่ใน 
ขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิผลก็ไมจาเป็นว่าการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมี
ประสิทธิภาพเสมอไป เพราะว่า ความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมีผู้กล่าวไว้
หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ 

พีเตอร์สน  และพลาวแมน (Peterson & Plowman อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 
2545, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านทางธุรกิจ 
ในความหมายอย่างแคบว่าหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และความหมายอย่างกว้าง  

หมายถึงคุณภาพของการมีประสิทธิผล (quality of effectiveness) และ
ความสามารถใน การผลิต (competence and capability) และในการด าเนินงานทางด้าน
ธุรกิจท่ีจะถือวามี ประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้า หรือบริการในปริมาณ
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และคุณภาพท่ีต้อง การท่ีเหมาะสมและต้นทุนน้อยท่ีสุดเพื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อ
ผูกพันด้านการเงินท่ี มีอยู่ ดังนั้นแนวความคิดของค าว่าประสิทธิภาพในด้านธุรกิจมี
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) และ
วิธีการ (method) ในการผลิต 

มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน สถิต ค าลาเลี้ยง, 2544, หน้า 13) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวล
มนุษย์ และได้รบผลก าไรจากการปฏิบัติงานนัน้ (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 ค าลาเลี้ยง, 2544, หน้า 13) ได้ให้ทรรศนะ

เก่ียวกับประสิทธิภาพไว้วา กล่าวคือ ถ้าจะพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น 
ให้ดู ความสัมพันธ ์

ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลผลิต (output) ท่ีได้รับ เพราะฉะนั้นตาม 
ทรรศนะนี้จึงหมายถึง ผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้าและถ้าเป็นการรบริหารราชการ องค์กร 
ของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รบบริการ (satisfaction) เข้าไปด้วยซึ่งอาจเขียนเป็น 
สูตรได้ดังนี้ 

E = (O-I)+ S 
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
0 = Output คือ ผลผลิตหรืองานท่ีได้รับออกมา 
I  = Input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร 
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ธานินทร์ สุทธิกุญชร, 2543, หน้า 10) ได้เสนอ 
แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโดยศึกษาการปรับปรุงระบบ 
ราชการของต่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าประสบความส าเร็จได้ดังนี้ 

1. ต้องก าหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน หมายถึง บุง 
การทางานที่มีประสิทธิผลยึดถือผลส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (results) เป็นหลักใน 
การด าเนินงานโดยม่งท่ีผลลัพธ์ (outcome) โดยมีการประเมินผล และวัดผลส าเร็จของ 
งานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้มารับบริการ 
ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานเพื่อ 

ยุบเลิกงานที่ซ้ าซ้อน โดยสร้างสรรค์กระบวนการ ท างานใหม่ ลดขนาดก าลังคน 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านบุคคลากร มีการกระจาย อ านาจการดัดสินใจจาก
ระดับบนสู่ระดับเจ้าหน้าท่ี 

2. ระบบการบริหารงานที่จะยึดผลส าเร็จของงาน และผลลัพธ์ขององค์การเป็น 
หลักส าคัญในการด าเนินการรวมท้ังใช้มาตรการจูงใจและให้รางวัลตอบแทนแกองค์กรท่ี 
ประสบความส าเร็จ 

สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545, หน้า 14) ได้กล่าวถึง 
แนวคิดของ Harring Emerson ท่ีเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency" ซึ่งได้รับการยกย่อง 
และกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้ 

1. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง 
2. ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน   
3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
6. การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน 

ไว้เป็นหลักฐาน 
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7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างท่ัวถึง 
8. งานเสร็จทันเวลา 
9. ผลงานได้มาตรฐาน 
10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก่สอนงานได้ 
12. ให้บ าเหน็จแก่งานท่ีดี 
นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับปัจจัยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

หรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานนั้น และมีนักทฤษฎีหลายท่านได้ศึกษาและสรุป เป็น
ปัจจัยส าคัญ ๆ ท่ีน่าสนใจดังต่อไปนี้ 

เบคเกอร์ และ นิวเฮาเซอร์ (Becker&Neuhauser อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 
2545, หน้า 12) ได้เสนอตัวแบบจ าลองเก่ียวกับประสิทธิภาพขององค์กร (model of 
organization efficiency) โดยกล่าววาประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณาถึง 
ทรัพยากร เชน่ คน เงิน วัสดุ ท่ีเป็นปัจจัยน าเข้า และผลผลิตขององค์การ คือ การบรรลุ
เป้าหมายแล้วองค์การในฐานะท่ีเป็นองค์กรในระบบเปิด (open system) ยังมีปัจจัย 
ประกอบอีกดังแบบจ าลองในรูปสมมติฐานซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การนั้น มีความซ้ าซ้อนต่ า (low task 
environment complexity) หรือมีความแน่นอน (certain) มีการก าหนดระเบียบ ปฏิบัติใน
การท างานขององค์การอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แน่ชัดว่าจะน าไปสู่ความมี ประสิทธิภาพ
ขององค์การมากกว่า องค์การท่ีมีสภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยาก และ ซับซอนสูง 
(high task environment complexity) หรือมีความไม่แน่นอน (uncertain) 

2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการท างานที่มองเห็นได้มีผลท า 
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

3. ผลการท างานทึ่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4. หากพิจารณาควบลู่กันไปจะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน 

และผลการท างานที่สามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมาก 
กว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 
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เบ็คเกอร์ และนิวเฮาเซอร์ ยังเชื่ออีกว่าการสามารถมองเห็นผลการท างานของ 
องค์กรได้ (visibility consequences) และมีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กร 
เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบการปฏิบัติได้ซึ่งระเบียบการปฏิบัติและ  
ผลการปฏิบตัิงานจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แคทซ์ และคาฮ์น (Katz & Kahn> 1978, pp. 232-240) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีท่ีศึกษา 
องค์กรระบบเปิด (open system) เช่นกันก็ได้ศึกษาในเรื่องปัจจัยท่ีส าคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเขากล่าวว่าประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบท่ีส าคัญของ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การ ถ้าจะวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิต 
ท่ีได้ จะท าให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคส์อน จากความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง 
การบรรลุเป้าหมาย (goal-attainment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ปัจจัยต่าง ๆ คอ การฝึกอบรม ประสบการณ์ความผูกพัน ยังมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพในองค์กรด้วย 

นฤมล กิตตะยานนท(์อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน,2545,หน้า 15-16) ได้เสนอ ว่า 
การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะลูกก าหนดโดย 3 ส่วน ดังนี ้

1. คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (individual attributes) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี ้
  1.1 demographic characteristics  เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ  เชื้อชาติ  เผ่าพันธ ์

 1.2 competence characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 
ความถนัดและความช านาญของบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษาอบรม 
และสั่งสมประสบการณ์ 
 1.3 psychological  characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา  ซึ่งได้แก่ 
ทัศนะคติ คานิยม การรับในเรื่องต่าง ๆ รวมท้ังบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย 
 2. ระดับความพยายามในการท างาน (work effort) จะเกิดขนจากการมีแรงจูงใจ 
ในการท างาน ได้แก่ ความตองการ แรงผลักดันอารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ ความ 
ตั้งใจ เพราะว่าคนท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงจะมีความพยายามท่ีจะอุทิศก าลังกายและ 
ก าลังใจให้แก่การท างาน มากกว่าผู้ท่ีแรงจูงใจในการท างานต่ า 
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3. แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน (organization support) ซึ่งได้แก่ 
ค าตอบแทน ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร และวิธีการท่ีจะมอบหมายงานซึ่งมีผลต่อ 
ก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเกิดจากสภาพดูมิหลัง 
ของแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ความ 
ถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความแตกต่างจากการประเมินของผู้บังคับบัญชา
แล้วให้คะแนนออกมาในระดับต ่า ปานกลาง และระดับสูง ซึ่งมีผลต่อการ ปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานให้ข้าราชการผู้นั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น เร่ือย ๆ 
มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ (อ้างถึงใน สถิต ค าลาเลี้ยง,2544,หน้า 18-19) ได้ กล่าวถึง 
ปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย
ด้วยกัน คือ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  อาย ู ระยะเวลาใน
การท างาน  สติปัญญา  ระดับการศึกษา  บุคลิกภาพ 

2. ปัจจัยท่ีได้รับมาจากงาน ได้แก ่  ชนิดของงาน  ทักษะความช านาญ  สถานภาพ
ทางอาชีพ  สถานภาพทางภูมิศาสตร์  ขนาดของธุรกิจ   

3. ปัจจัยท่ีควบคุมได้โดยฝ่ายบริหารได้แก่   ความมั่นคง  รายได้  สวัสดิการ   
โอกาสก้าวหน้าในงาน  สภาพการท างาน  ผู้ร่วมงาน  ความรับผิดชอบ  การจัดการ 
 

แนวคิดหลักในการประเมินผล 
 
 พศมน  เจตน์ครองสุข (2549)  ความหมายการประเมินผล  เป็นกระบวนการใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับแผนงานท่ีตั้งไว้ เป็น
การควบคุมและเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน  อีกท้ังเป็นการศึกษาปัญหาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาทางแกไ้ขและน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  และใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
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 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลักการส าคัญ ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน  
มิใช่ประเมินค่าบุคคล (Weigh the Work – Not the Worker) กล่าวคือ  ผู้ประเมินจะค านึงถึง
การประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานเท่านั้น  มิได้มุ่งประเมินค่าของตัวบุคคลหรือของ
พนักงาน  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ  หลักการนี้มักจะท าให้เกิดความสับสนอยู่เสมอ  
เพราะวิธีการวัดเพื่อการประเมินมีหลายวิธี  ซึ่งบางครั้งเราจ าเป็นต้องใช้วิธีวัดโดยอ้อม 
 2.การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับบัญชาทุกคน  ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการจัดการ ผู้บริหารหรือผู้บังคับ 
บัญชามิได้มีหน้าที่เพียงแต่การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งงาน  
และการประสานงานเท่านั้น  แต่งยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการและ
ควบคุมงานในหน่วยงานของตนให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ผู้บงัคับบัญชาจึงต้องคอยติดตามความก้าวหน้าของงานอยู่ตลอดเวลา  รวมท้ังควบคุม  ดูแล
งานท่ีตนมอบหมายสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาไปนั้น ให้ด าเนินการไปจนบรรลุผลส าเร็จ 
 3. การประเมินผลกการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นย าในการประเมิน  หมายถึง  
เชื่อมั่นได้ (Reliability) ในผลการประเมิน  และความเท่ียงตรง (Validity) ของการ
ประเมิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน  ที่
ส าคัญ ได้แก่  ใบก าหนดหน้าที่งาน  (Job Description)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personal Procedure on 
Performance Appraisal)  
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมิน และหารือผล
การปฏิบัติงาน  ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว  เพื่อให้พนักงานทราบถึงข้อดี
ข้อบกพร่องในการ 
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ปฏิบัติงาน  เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความรู้สึก ซักถามข้อข้องใจ  ขอค าแนะน า หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบังคับบัญชา
ของตน 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการด าเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
 ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  จะมีประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ขององค์กรมากน้อยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่ออะไร  และองค์กรได้น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
หรือไม่  โดยท่ัวไปประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังนี้  
 
ขอบข่ายของความพึงพอใจ 
 โดยท่ัวไปของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ มิติ
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการได้รับ
บริการ (Service satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษามิติด้านการรับบริการ  
ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี้ 
 การศึกษาความพอใจในการบริการ (Service satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่า
โดยลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อการจัดบริการเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  หรือชุดของบริการท่ีก าหนดขึ้น  
ซึ่งเป้าหมายของการศึกษามิตินี้  เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและ
ค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจนั้น  ในกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันด้วย   ซึ่งจะเห็นว่า  
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 
 ส าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นค่อนข้างจะมีผู้ศึกษาอย่างกว้างขวาง โดย
ศึกษาด้านองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก  (affective component) เป็นลักษณะของความรู้สึก
หรืออารมณ์ของบุคคล  องค์ประกอบทางความรู้สึกนั้นมี 2 ลักษณะ  คือ  ความรู้สึกทางบวก  
ได้แก่  ความพอใจ  เป็นใจ  และความรู้สึกทางลบ  ได้แก่  ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว  รังเกียจ 
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 2. องค์ประกอบด้านความคิด  สมองของบุคคลรับรู้ วินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับ 
เกิดเป็นความรู้  ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณ์ขึ้น  องค์ประกอบทางความคิด 
เก่ียวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่า ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี 
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) เป็นการท่ีจะกระท าหรือ
พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีมาของทัศนคติ 
 ดังนั้น  ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่จ าเป็น 
ต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้  กล่าวโดยสรุป  ความพึงพอใจเป็นเพียง
ปฏิกิริยาด้านความรู้สึก (reactionary feeling) ต่อสิ่งเร้า (stimulant) ท่ีแสดงผลออกมาใน
ลักษณะผลลัพธ์สูงสูด (final outcome) ของกระบวนการประเมิน (evaluative process) 
โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก (positive direction)  
หรือทิศทางลบ (negative direction)  หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ (non reaction) ต่อสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ 
 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจนั้น  สามารถพิจารณาได้จากแนวคิดเก่ียวกับ
หลักการของการให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นงานเก่ียวกับการให้บริการ  นอกจากผู้บริการจะด าเนินการให้
ผู้ท างานเกิดความพอใจในการท างานแล้ว  ยังจ าเป็นต้องด าเนินการท่ีจะท าให้ผู้มาใช้
บริการเกิดความพึงพอใจด้วย  เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งท่ีเป็นตัวบ่งชี้  คือ  จ านวนผู้มาใช้บริการ  ดังนั้นผู้บริการท่ีชาญฉลาดจึงควร
อย่างย่ิงท่ีจะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ
ท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งในการให้บริการ  เป้าหมายส าคัญของการบริการคือ  การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ มิลเลท (Millet 1954,394-400) ได้ให้ทัศนะว่า  ความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการของหน่วยงานของรัฐว่า ควรพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ  
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 1. การให้บริการอย่างเสมอภาพ (equitable service) หมายถึง  ความยุติธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติที่ว่า  คนทุกคนเท่าเทียมกัน  ดังนั้น ประชาชนทุกคน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ให้บริการ  ประชาชนจะได้รับปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้มาตรการให้บริการ
เดียวกัน 
 2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (timely service) หมายถึง  การให้บริการจะต้องมอง
ว่าให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา  ผลของการปฏิบัติงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเลยถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน 
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service)  หมายถึง การให้บริการจะต้อง
มองว่าให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะมีจ านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการ
อย่างเหมาะสม (the right quantity at the right geographical location) นอกจากนี้ มิลเลท
ยังเห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหลายเลยถ้าจ านวนการบริการท่ี
ไม่เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมแก่ผู้มารับบริการ 
 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service)  หมายถึง  การให้บริการ
สาธารณะท่ีเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  ไม่ยึดความพึง
พอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ตาม 
 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service)  หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 

 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ  มีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายท่านได้เสนอ
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการศึกษาและใช้ในการบริหารงานเป็น
จ านวนมาก  แต่ทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายท่ีจะน า เสนอในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ทฤษฎีล าดับความต้องการของ Maslow  ทฤษฎีความต้องการของ ERG (Alderfer’s 
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Existence Relatedness Growth Theory)    ทฤษฏีสองปัจจัยของ  Herberg  ทฤษฎีความ
ต้องการของ Mcclelland’s- Need Theory)   โดยจะขอน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ คือ  

1. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) 
  อับราแฮม  มาสโลว์  เป็นนักจิตวิทยาอยู่ท่ีมหาวิทยาลับแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎี
การจูงใจท่ีรู้จักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา  มาสโลว์ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการท่ี
เรียงล าดับจากระดับพื้นฐานมากท่ีสุดไปยั งระดับสูงสุด  ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยู่บน
พื้นฐานของสมมุติฐานรากฐานสามข้อ คือ 
   1. บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตท่ีมีความต้องการ ความต้องการของบุคคลสามารถมีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมของพวกเข้าได้  ความต้องการท่ียังไม่ถูกตอบสนองเท่านั้นสามารถมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความต้องการท่ีถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ 
   2. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงล าดับตามความส าคัญ หรือเป็นล าดับชั้น
จากความต้องการพื้นฐาน (เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย) ไปจนถึงความต้องการท่ีซับซ้อน 
(เช่น ความส าเร็จ) 
 3. บุคคลท่ีจะก้าวไปสู่ความต้องการระดับต่อไปเมื่อความต้องการระดับต่ าลงมา
ได้ถูกตอบสนองอย่างดีแล้วเท่านั้น  นั่นคือ  คนงานจะมุ่งการตอบสนองความต้องการ
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยก่อน  ก่อนท่ีจะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการทางสังคม 

  ล าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ 

   1. ความต้องการทางร่างกาย   (Physiological Needs) ความต้องการทางร่างกายจะ
อยู่ล าดับต่ าที่สุด  ความต้องการพื้นฐานมากท่ีสุดท่ีระบบโดยมาสโลว์  ความต้องการ
เหล่านี้จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน    เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ า  
และท่ีอยู่อาศัย     เพื่อการตอบสนองความต้องการเหล่านี้  บริษัทจะต้องให้เงินเดือนอย่าง
เพียงพอแก่บุคคลท่ีพวกเขาจะรับภาระสภาพการด ารงชีวิตอยู่ได้   (เช่น อาหารและที่อยู่
อาศัย)  ในท านองเดียวกันเวลาพักจะเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของงานด้วยท่ีเปิด
โอกาสให้บุคคลตอบสนองความต้องการทางร่างกายของพวกเขาได้   บริษัทมากขึ้นทุกที
ก าลังมีโครงการออกก าลังกายนี้จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีด้วยการตอบสนองความ
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ต้องการทางร่างกายของพวกเขา     บุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บป่วยจนเกินไปยากท่ีจะ
มีส่วนช่วยต่อบริษัทของพวกเขาได้อย่างเต็มท่ี  โดยท่ัวไปความต้องการทางร่างกายจะถูก
ตอบสนองด้วยรายได้ที่เพียงพอและสภาพแวดล้อมของงานท่ีดี  เช่น ห้องน้ าสะอาด แสง
สว่างท่ีเพียงพอ อุณหภูมิท่ีสบายและการระบายอากาศท่ีดี 
  2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการล าดับท่ีสองของมาสโลว์ จะถูกกระตุ้นภายหลังจากท่ีความต้องการทาง
ร่างกายถูกต อบสนองแล้ว  ความต้องการความปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการ
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ บริษัทสามารถท าได้
หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการความปลอดภัย   ตัวอย่างเช่น บริษัท
อาจจะให้การประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดล้อมการท างานที่ ปลอดภัย กฎและ
ข้อบังคับท่ียุติธรรมและสมควร และการยอมให้มีสภาพแรงงาน 

  3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการทางสังคมคือ ความต้องการ
ระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว์  ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการท่ีจะ
เก่ียวพันการมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น  เพื่อการตอบสนองความต้องการ
ทางสังคม บริษัทอาจจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมภายในกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเล้ียง
ของส านักงาน ทีมฟุตบอลหรือโบว์ลิ่งของบริษัทจะให้โอกาสของการตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมด้วย  การเป็นสมาชิกสโมสรของบริษัทจะให้โอกาสที่ดีแก่ผู้บริหาร
เพื่อ “การสร้างเครือข่าย” กับผู้บริหารคนอื่น  ในขณะท่ีตอบสนองความต้องการทางสังคม
ของพวกเขาได้ด้วย  ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงโครงการสุขภาพจะช่วยตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกายได้  โครงการสุขภาพนี้สามารถช่วยตอบสนองความต้องการทาง
สังคมได้ด้วย  ความจริงแล้วการท างานหรือการเล่นกีฬากับเพื่อนร่วมงานจะให้โอกาสท่ี
ดีเย่ียมต่อการมีเพื่อน  การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความต้องการทางสังคมจะถูกกระตุ้นภายใต้ 
สภาวะที่ “ความไม่แน่นอนทางองค์กร” มีอยู่ เช่น เมื่อความเป็นไปได้ของการรวมบริษัท
ได้คุกคามความมั่นคงของงาน ภายใต้สภาวะเช่นนี้บุคคลจะแสวงหาความเป็นมิตรจาก
เพื่อนร่วมงาน  เพื่อท่ีจะรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีก าลังเป็นไปอยู่  



 

 

 

39 
 

 

 

 

  4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง คือ 
ความต้องการระดับท่ีสี่  ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลท่ีจะสร้าง
การเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจาก
บุคคลอื่นจะเป็นความต้องการประเภทนี้  ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะได้รับเชิญงานเล้ียง
เพื่อที่จะยกย่องความส าเร็จท่ีดีเด่น การพิมพ์เรื่องราวภายในจดหมายข่าวของบริษัท เพื่อท่ีจะ
พรรณนาความส าเร็จของบุคคล การให้กุญแจห้องน้ าแก่ผู้บริการ การให้ท่ีจอดรถยนต์
ส่วนบุคคล และการประกาศ “บุคคลดีเด่น” ประจ าเดือน ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของสิ่งท่ี
สามารถกระท าเพื่อการตอบสนองความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง การให้รางวัลเป็น
นาฬิกาและเพชรแก่การบริการท่ีดีและรางวัลราคาถูก เช่น ที-เชิ้ต และเหยือกเบียร์จะมี
ประโยชน์ต่อการยกย่องด้วย 

 5. ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิด
สร้างสรรค์ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ 
บริษัทได้พยายามจูงใจบุคคลเหล่านี้ด้วยการเสนอต าแหน่งท่ีท้าทายแก่พวกเขา  
 ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการท่ีจะบรรลุความสมหวังของ
ตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มท่ี บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความ
ต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานท่ีท้าทายคามสามารถของพวกเขา การเปิด
โอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ 

 มาสโลว ์เชื่อว่าความต้องการเหล่านี้จะถูกเรียงล าดับจาก “ต่ าสุด” ไปยัง “สูงสุด”  
มาสโลว์กล่าวว่า เมื่อต้องการ ณ ระดับ “ต่ าสุด” ร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว  ความ
ต้องการ ณ ระดับ “สูงขึ้น” ต่อไป  ความปลอดภัย  จะมีความส าคัญมากท่ีสุดและต่อไป
ตามล าดับ 

 ตามทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนองความต้องการระดับ
ต่ าก่อนท่ีพวกเขาจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับสูง ย่ิงกว่านั้นเมื่อความ
ต้องการอย่างหนึ่งถูกตอบสนองแล้วความต้องการนี้จะไม่เป็นสิ่งจูงใจท่ีมีพลังต่อไปอีก 



 

 

 

40 
 

 

 

 

 ทฤษฎีของมาสโลว์จะถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่าความต้องการท่ียังไม่ได้ถูก
ตอบสนองจะเป็นปัจจัยท่ีปลุกเร้าพฤติกรรมของบุคคล  เมื่อความต้องการได้ถูก
ตอบสนองตามสมควรแล้วความต้องการเหล่านี้จะหยุดเป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรม 
 ในการน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน  ผู้บริหาร
ต้องค านึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ  ความต้องการในระดับต่ าอาจได้รับการตอบสนอง 
เพียงบางส่วนและในส่วนท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรม
อีกต่อไป เช่น ในหน่วยงานที่จัดให้มีรายได้พอสมควรแล้วและสภาพแวดล้อมของงานดี
แล้ว  การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นจะไม่เพิ่มแรงจูงใจเลยเนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่
ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับนี้เป็นอย่างดีแล้ว 

2. ทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory)  

 Alderfer  ได้พัฒนาท ฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรู้จากทฤษฎีของ 
Maslow  โดยตรง แต่มีการสร้างรูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎีของ Maslow คือ 
Alderfer  เห็นว่าความต้องการของมนุษย์ท้ัง 3 ประการ  ได้แก ่

   1. ความต้องการในการด ารงชีวิต (Existence Needs : E) 
  2. ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R) 
 3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth Needs :G) 

  ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow นั้น  ความต้องการจะได้รับการตอบสนอง
เป็นขั้น ๆ และก้าวหน้าขึ้นไปเร่ือย ๆ กล่าวคือ เมื่อใดท่ีความต้องการระดับต่ าได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นก็จะมีผลในการจูงใจ  ซึ่งทฤษฎีความ
ต้องการของ Alderfer ก็มีสภาพเหมือนกันแต่จะมีการเคลื่อนตัวถอยหลังถ้าความต้องการ
ท่ีอยู่ต่ ากว่า  และจากความจริงข้อนี้ท าให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความต้องการก้าวหน้า หรือความต้องการความสัมพันธ์ซึ่งในสถานการณ์ 
เช่นนี้  Alderfer ชี้ให้ทราบว่าประเภทของความต้องการท่ีอยู่ต่ าลงไปจะมีความส าคัญใน
การจูงใจทันที ความต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้น
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เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมมีความต้องการเพื่อน เช่น การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ
หรือสมาคมต่าง ๆ 
  4. ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem of status needs) เป็น
ความต้องการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลท่ัวไป 
  5. ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จดัง ท่ีคาดหวังไว้ (Self actualization or self 
realization needs) ความต้องการนี้นับเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความ
ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จในสิ่งท่ีใฝ่ฝันไว้ 
 นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งขยายความทฤษฎีของมาสโลว์  ทฤษฎีนี้
ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอร์ซเบิร์ก   ทฤษฎีนี้ได้ศึกษาถึงจิตวิทยาของ
บุคคลเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะจูงใจให้บุคคลท่ีประกอบอาชีพต่าง ๆ มักจะประกอบด้วยปัจจัยท่ี
เรียกว่า ปัจจัยในการกระตุ้น (Motivation factors) 6 ประการ  ได้แก่ 
  1. ความส าเร็จของงาน 
  2. การได้รับการยอมรับ 
 3. ความก้าวหน้า 
 4. ลักษณะของงาน 
 5. โอกาสที่จะก้าวหน้า 
 6. ความรับผิดชอบ 

  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือปัจจัยในการกระตุ้นนี้จะจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานนั้นอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
  
3. Herzberg  
 Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ป ระกอบคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two 
Factor Theory) ซึ่งสรุปว่ามีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบ
ในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ  
 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
 2. ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) 
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 ปัจจัยจูงใจ   

  เป็นปัจจัยท่ีเก่ี ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ เป็น
การกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ  ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจัยท่ีสามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้
ด้วยกัน ได้แก่ 
  1.  ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึ ง การท่ีบุคคลสามารถท างานได้
เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การ
รู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ  
  2.  การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รั บการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้
ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  เมื่อได้
ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ  การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 
   3.  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่
ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว 

1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้ 
รับผิดช อบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
   5.  ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์การ 
การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 
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 ปัจจัยค้ าจุน 

 ปัจจัยค้ าจุน  หมายถึง ปัจจัยท่ีจะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ  บุคคลในองค์การ
จะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคล ได้แก่  
  1.  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็น
ท่ีพอใจของบุคลากรในการท างาน 
  2.  โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  นอกจากจะหมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคล
สามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 
  3.  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การ
ติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน
ร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
  4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติ และศักดิ์ศรี 
  5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
  6. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ 
ชั่วโมงการท างาน รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง 
ๆ อีกด้วย 
  7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอันเป็นผลท่ีได้รับจากงาน
ในหน้าที่ของเขาไม่มีความสุข และพอใจกับการท างานในแห่งใหม่ 
  8. ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคงใน
การท างาน ความย่ังยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 
  9. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชา
ในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร  
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 Herzberg ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านั้น จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได้   แต่ถ้าเป็นลบก็จะท าให้บุคคล
ไม่พึงพอใจในงานอย่างใด  ส่วนองค์ประกอบทางด้านค้ าจุนหรือสุขอนามัยถ้ามีค่าเป็นลบ  
บุคคลจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด  เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัย
ค้ าจุนหรือสุขอนามัยนี้มีหน้าที่ค้ าจุน หรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่
แล้ว  สรุปได้ว่าท้ังสองปัจจัยต้องมีในเชิงบวกเท่านั้น จึงจะท าให้ความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลเพิ่มมากขึ้น 

   

4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลล์แลนด์  

 แมคเคิลล์แลนด์ ได้แบ่งแรงจูงใจตามความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น 3 
แบบ ดังนี้  

  1. ความต้องการอ านาจ (The need of power) บุคคลมีความต้องการมีอ านาจอย่าง
มาก อาศัยการใช้อ านาจสร้างอิทธิพลและควบคุมในการท างาน กล่าวโดยท่ัวไป แต่ละ
บุคคลแสวงหาความเป็นผู้น า มีพลังเข้มแข็ง  
  2. ความต้องการความผูกพัน (The need of affiliation) บุคคลมีความต้องการมี
ความผูกพันเป็นอย่างมาก   ตามปกติความผูกพันเกิดจากความรักท าให้บุคคลมีความสุข 
และมีความตั้งใจหลีกเล่ียงการไม่ยอมรับของกลุ่มสังคมที่ท าให้เกิดความเจ็บปวด แต่ละ
บุคคลชอบท่ีจะรักษาสัมพันธภาพท่ีดีทางสังคม เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกยินดี มีความคุ้นเคย
กันเข้าใจกัน 
  3. ความต้องการความส าเร็จ (The need for achievement) บุคคลมีความต้องการมี
ความส าเร็จ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะได้รับความส าเร็จ มีความหวาดกลัวอย่าง
รุนแรงต่อการประสบความล้มเหลว ต้องการการท้าทายในการท างาน ชอบการท างานที่
มีการเลี่ยงภัย ใช้แนวทางการท างานที่เคยใช้ได้ผลส าเร็จมาแล้ว 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
เร่ืองท่ีจะศึกษา จากผู้ที่เคยได้ศึกษาวิจัยไว้แล้ว ดังนี้  
 บังอร รัตนมณี และ กันยา  เจริญศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน คือ บุคลากร การให้บริการ  ความสะดวกรวดเร็ว สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม
บุคลากร  การให้บริการ  ความสะดวกรวดเร็ว พบว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกนักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่านักศึกษาปริญญา
ตรีต่อเน่ือง 2-3 ปี มีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่านักศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี  

ศิรินารถ สายอ๋อง (2552) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร   พบว่านักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการบริการการศึกษาในด้านบุคลากร โครงการบัณฑิตศึกษา รองลงมา คุณภาพการ
บริการ ส่วนด้านสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

อ านวย ผมทอง (2552) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวม  
4ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหาร ด้านกายภาพ  การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาชั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จ าแนกตามผู้ท่ีเก่ียวข้องและ
ขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

พรรณี  ศักดิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการ 
วิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทรน้อยมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ท่ีนักเรียนในปกครองต่างช่วงชั้นมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ดารารัตน์ มะหะหมัด (2552) วิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน
บริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการศึกษา: คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบบริหารสารสนเทศผู้สมัคร ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน และ
ระบบประมวลผล และในการประเมินพบว่า ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบท่ีพัฒนามี
ประสิทธิภาพมาก และกลุ่มผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก ต่อระบบดังกล่าว  

จ าลอง โพธิ์บุญ (2550, หน้า 1) กล่าวว่า โครงการสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส าคัญ
ประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน นักจัดการสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญคือ 
การก าหนดโครงการ การเขียนโครงการ การวิเคราะห์/ประเมินโครงการ การตัดสินใจ
โครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อม
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการจัดการในเร่ืองอื่น  ๆ เช่นกัน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญ
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อย่างน้อย 3 ส่วน คือ (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม (2) แผนและโครงการสิ่งแวดล้อม (3) การ
จัดองค์การ งบประมาณ บุคลากร (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2550, หน้า 3)  
 พงษ์ศักดิ์  เสคุคุมพัตถ์ (2552)  การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประสานงานและร่วมมือกับ
ชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความตระหนักให้เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้ถูกสุขลักษณะ 
 วีรชาติ  สุพิพัฒน์ (2550 : 13)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริหาร
โรงเรียนและความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัดส านัดงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  
เขต  1   ท้ัง  4  ด้าน  คือ   ด้านการบริหารงานวิชาการ   ด้านบริหารงานงบประมาณ  ด้าน
บริหารงานบุคคล  และ  ด้านบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับ
มาก  และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและความผูกพันต่อ
องค์การของครูสังกัดส านัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี  เขต  1  จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน  ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 รถจนา  เตชะศรี  (2550 : 14)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  1   
ท้ัง  4  ด้าน  คือ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านบริหารงานงบประมาณ  ด้านบริหารงาน
บุคคล  และ  ด้านบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากและเมื่อ
เทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว  เขต  1  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายด้าน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 สมพงษ์  ฤทธิแผลง (2553) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนท่ีสังกัดอ าเภอพญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 
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ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ของโรงเรียนสังกัดอ าเภอพญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดย
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดพญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 358 คน  โดย
ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนการประเมิน (Rating Scale) ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยแบ่งออกเป็น  
5 ระดับ โดยใช้ค่าสถิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป คือ อัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าที ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของโรงเรียน
สังกัดอ าเภอพญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน พบว่า นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กในสังกัดอ าเภอ
พญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชียงรายเขต 4 มีความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในวัยเดียวกัน   
มีภูมิส าเนาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จึงมีความต้องการด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เหมือนกัน ในด้านความคิดของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอ าเภอ
พญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4 ของโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ผลการเปรียบเทียบในภาพรวมและรายข้อพบว่าไม่แตกต่างกันท่ีนัยส าคัญทาง
สถิติในระดับ 0.05 
  สุนทร  เพ็ชร์พราว (2551 : 17 )  ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต  1  
ท้ัง  4  ด้าน  คือ   ด้านการบริหารงานวิ ชาการ   ด้านบริหารงานงบประมาณ   ด้าน
บริหารงานบุคคล  และ   ด้านบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับ
มากและเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูชายกับครูหญิงต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารจ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน  พบว่า  แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
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 กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ  ของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 
      ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
     

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบด้านงาน
บริการการจัดการศึกษา 
   1. ด้านบริการวิชาการ 
   2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ 
   3. ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน 
   4. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย   
       ความ สะดวก 
   
       สะดวก 
   6. บุคลากร 

  
 
 
 
 



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  เก่ียวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ซึ่งได้แบ่งวิธีด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้  

 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากร  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ท่ีมีสถานภาพเป็นนักศึกษาตามหลักสูตร 2  ปี  (ปีการศึกษา 
2554-2555) จ านวน 845 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย      
( Simple Random Sampling )    คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ระดับปริญญาโท จ านวน 265 คน  แต่เนื่องจากมีระยะเวลา
จ ากัดในการด าเนินการวิจัย จึงขอสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง Krejcie และ Morgan 
(คศ.1970,p.608)ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย จ านวน 120 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้  

ประเภทของข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง โดยผ่านการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแล้ว ประกอบไปด้วย  3  ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่  ระดับชั้นปี 
และสาขาวิชา ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
โดยจะสอบถามทางด้านบริการวิชาการ  ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ  ด้านระบบสื่อการเรียน
การสอน  และด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีค าถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3    ข้อเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด 
 ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2  เป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคอร์ท  (Likert Scale) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 5    หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4    หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3    หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2    หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1    หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
จากนั้นก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย    4.50 - 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย   3.50 - 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3  เป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อก าหนด
เป็นค านิยามของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  
 2. ศึกษาค านิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรท่ีวิจัยทุกตัว 
 3. สร้างค าถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านการศึกษา ในแต่ละ
ด้านให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ บริการวิชาการ ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ
สื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.  น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจข้อค าถามและสอบถาม
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ว่าสอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 5. น าแบบสอบถามท่ีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC) 
 6.น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค  (Cronbach’s 
Alpha Coefficeint) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89  
 7. น าเครื่องมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า
และปรับปรุงแก้ไขจัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ประจ าปีการศึกษา (2554-2555)  ระหว่าง
วันท่ี 9-13 สิงหาคม 2555 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้าน
สังคมศาสตร์ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ 
 2. ท าแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจ   
 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยจ าแนก
ตามระดับชั้นปี และสาขาวิชา 
 กรณตีัวแปร 2 กลุ่ม ค่าวิเคราะห์ใช้ t- test  และ มากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ใช้
การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anglysis  of Variance) หากมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท่ีท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่  ไปท าการทดสอบ ตามวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’s  Post  hoc Comparison) 

 กรณีค าถามปลายเปิด ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด จะใช้วิธีการสงเคราะห์ข้อความ หรือสรุปความ โดยจ าแนกเป็นประเด็น 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

1. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) 

2. หาค่าสถานภาพส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
3. หาค่าความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ใช้ค่าเฉล่ีย  (Mean) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ใช้ t- test เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพียง 2 ตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัว 
ใช้ One Way Analysis of Variance   ถ้าพบความแตกต่า งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05 จะน าค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง  120  คน  ท าการเก็บข้อมูลในระหว่างวันท่ี 9 – 13  สิงหาคม  2555  
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัยและแปรความหมายตามล าดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับชั้นปี   และสาขาวิชา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  
(ตารางท่ี 1)  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความ พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  
(ตาราง 2 - 6) 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   
โดยจ าแนกตาม  ชั้นปี  และสาขาวิชา (ตาราง  7 – 8) 
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ตอนที่ 1 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับระดับช้ันปี และสาขาวิชาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง  1 
 
ตาราง  1   แสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับชั้นปี 
      ชั้นปีท่ี 1 
      ชั้นปีท่ี 2 

 
65 
55 

 
54.2 
45.8 

รวม  120 100.0 
สาขาวิชา 
     1.  บริหารการศึกษา 
     2.  บริหารธุรกิจ 
     3.  นิติศาสตร์ 
     4.  รัฐศาสตร์ 

 
36 
31 
19 
34 

 
30.1 
25.8 
15.8 
28.3 

รวม 120 100.0 
  

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 1 แสดงว่าผู้สอบถามที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 54.2 เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท ชั้นปีท่ี 2 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8  ส่วนสาขาวิชาท่ีนักศึกษาระดับปริญญา โทก าลัง
ศึกษาอยู่  สาขาบริหารการศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1  สาขาบริหารธุรกิจ 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  สาขานิติศาสตร์ จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 
และสาขารัฐศาสตร์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการ

ให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง ได้ผลการวิเคราะห์ ดัง ตาราง 2 – 6 
 
ตาราง  2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความ พึงพอใจของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง    ในภาพรวมและรายด้าน ดังนี ้
 

การให้บริการด้านการจัดการศึกษา X  S.D. ระดับ 
1. ด้านบริการวิชาการ 
2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ 
3. ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน 
4. ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.12 
4.02 
4.17 
4.06 

.42 

.42 

.43 

.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.09 .37 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ จากตาราง  2   แสดงว่า   นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีท่ี1 และ
ชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =4.09)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านระบบ
สื่อการเรียนการสอน( X =4.17) รองลงมาด้านบริการวิชาการ( X =4.12) และด้านอาคาร
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก( X =4.06) ตามล าดับ  
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ตาราง  3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   ด้านบริการวิชาการ  
 

ด้านบริการวิชาการ X    S.D. ระดับ 
1.  การให้ค าปรึกษาและการบริการตอบค าถาม 
2.  ความสะดวกของนักศึกษาในการขอค าปรึกษา 
3.  ข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ต้องการ 
4.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 

4.15 
4.08 
4.18 
4.18 

.56 

.62 

.58 

.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5.  ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าท่ีในการขอค าปรึกษาด้านวิชาการ 
6.  จุดให้บริการตอบค าถามและให้ค าปรึกษาอยู่ในบริเวณท่ี    
     เหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ 
7.  ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปใช้ 
    ประโยชน์ 
8.  บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ 
9.  บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการวิชาการ 

4.08 
4.11 

 
4.18 

 
4.18 
4.03 

.73 

.79 
 

.63 
 

.66 

.65 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 4.13 .43 มาก 
 
  ผลการวิเคราะห์ จากตาราง  3 แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 และ
ชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =4.13)    และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก  ได้แก ่ บุคลากรมี
ความรู้เข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ   รองลงมา  ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ความ
เข้าใจท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์  และข้อมูลท่ีได้รับถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ต้องการ
( X =4.18)   ตามล าดับ  
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ตาราง 4   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา    มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ X  S.D. ระดับ 
1.  การใช้บริการยืมหนังสืออ่านประกอบ ค้นคว้า 
2.  การใช้บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร 
3.  การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษา 
4.  การใช้บริการ VCD/DVD 
5.  หนังสือเรียนมีจ านวนเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน 
6.  บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการห้องสมุดอัตโนมัติ 
7.  เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ 
     ทันที 
8.  บุคลากรมคีวามเต็มใจในการให้บริการด้านบริการห้องสมุด 

     อัตโนมัต ิ
 

4.07 
4.00 
4.15 
4.03 
4.05 
4.09 
3.96 

 
3.99 

 

.65 

.71 

.70 

.76 

.73 

.66 

.64 
 

.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.04 .43 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ จากตาราง 4   แสดงว่า  นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 และ

ชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.04) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก  ได้แก่  การใช้บริการสืบค้น
สารสนเทศทางการศึกษา  ( X =4.15) รองลงมา  บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ  ( X =4.09)  และการใช้บริการยืมหนังสืออ่านประกอบค้นคว้า
( X =4.04)   ตามล าดับ  
 



 60 

ตาราง 5   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน  
 

ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน  X  S.D. ระดับ 
1.  การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม เหมาะสมกับการวัดผล  
     ประเมินผล 
2.  การเรียน การสอนผ่านดาวเทียม นักศึกษาได้รับชม ภาพและ   
     เสียงอย่างชัดเจน 
3.  การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ท าให้นักศึกษาได้รับโอกาส  
     และความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.  มีสื่ออปุกรณ์ท่ีสะดวกต่อการเรียนการสอน 
5.  ความทันสมัยของของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
6.   ความตรงต่อเวลาในการรับสัญญานของสื่อการเรียนการสอน 
7.  เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้  
     ทันที 
8.  บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการสื่อการ 
     เรียนการสอน 
 

4.12 
 

4.15 
 

4.20 
 

4.16 
4.20 
4.16 

 
4.16 

 
4.27 

.61 
 

.64 
 

.70 
 

.65 

.61 

.60 
 

.64 
 

.76 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 4.16 .44 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ จากตาราง  5 แสดงว่า   นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 และ

ชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =4.16)   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก  ได้แก่  บุคลากรมี
ความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการสื่อการเรียนการสอน( X =4.27)  รองลงมา  การ
เรียนการสอนผ่านดาวเทียม ท าให้นักศึกษาได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา  
และความทันสมัยของของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ( X =4.20) ตามล าดับ  
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ตาราง 6   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง    ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก X  S.D. ระดับ 
1.  ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
2.   แสงสว่างในห้องเรียน มีความเหมาะสมกับการเรียน การสอน 
3.  สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
4.  บริเวณ อาคารสถานท่ี สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย 
5.  สถานท่ีจอดรถมีพื้นที่เพียงพอกับปริมาณรถท่ีเข้ามาติดต่อ  
     กับมหาวิทยาลัย 
 

4.00 
4.11 

 
4.13 
4.14 
3.87 

 

.70 

.61 
 

.62 

.77 

.97 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.05 .54 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง  6  แสดงว่า   นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีท่ี 1 และ
ชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( X =4.05)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ บริเวณ อาคาร
สถานท่ี สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย ( X =4.14)  รองลงมา  สภาพในห้องเรียนมีความ
เหมาะสมแก่การเรียนรู้( X =4.14)  และแสงสว่างในห้องเรียน มีความเหมาะสมกับการเรียน 
การสอน ( X =4.11) ตามล าดับ  
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ตอนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  โดยจ าแนกตามระดับชั้นปี ได้ผลการวิเคราะห์  
ดังนี ้

 

ตาราง  7   การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาโท ท่ีมีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง   จ าแนกตามระดับชั้นปี โดยภาพรวม และรายกิจกรรม ดังนี้  
 

การให้บริการด้านการจัดการศึกษา    
ระดับชั้นปี 1 ระดับชั้นปี 2  

t 
 

P 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านบริการวิชาการ 
2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ 
3. ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน 
4. ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.17 
4.10 
4.10 
4.09 

.42 

.45 

.43 

.49 

4.08 
3.97 
4.23 
4.01 

.44 

.40 

.44 

.60 

1.08 
1.71 
-1.58 
.79 

.28 

.90 

.11 

.43 

รวม 4.11 .36 4.07 .37 .64 0.52 

  
จากตาราง  7   ผลการวิเคราะห์ พบว่า   นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีระดับชั้นปี

ต่างกัน   มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้าน   ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
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ตาราง 8   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   สาขาวิทยบริการ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยจ าแนกตามสาขาวิชา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
 

การให้บริการด้านการจัด
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ีศึกษา 

บริหาร
การศึกษา 

 

บริหาร 
ธุรกิจ 

 

นิติศาสตร์ 
 

รัฐศาสตร์ F P 

1.  ด้านบริการวิชาการ 
2.  ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ 
3.  ด้านระบบสื่อการเรียนการ     
      สอน 
4.  ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่ง 
     อ านวยความสะดวก 

4.22 
4.12 
4.17 

 
4.08 

4.04 
4.00 
4.31 

 
4.10 

4.24 
4.14 
4.10 

 
4.23 

4.04 
3.94 
4.05 

 
3.89 

1.898 
1.463 
2.189 

 
1.855 

 
 

.134 

.228 

.093 
 

.141 

ภาพรวม 4.15 4.11 4.18 3.99 1.746 .161 
 
จากตาราง 8  ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีศึกษาสาขาวิชา

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  โดยมี
ผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  ท่ีมีตัว
แปรระดับชั้นปี  และสาขาวิชา  

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
เก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 

นักศึกษาปริญญาโทท่ีมีระดับชั้นปี และสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง แตกต่างกัน 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีสถานภาพ 
เป็นนักศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี  (ปีการศึกษา 2554-2555) จ านวน 845 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มโดยใช้ตาราง  Krejcie และ  Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 265 คน แต่จากมีเวลาจ ากัด เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยจึง
ใช้ตัวอยา่ง จ านวน  120 คน ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และสามารถน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลท้ังหมด 120 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC) และค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา   (Alpha   Coefficient)   ตามวิธีของครอนบาค  
( Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check - list)   เพื่อสอบถามเก่ียวกับระดับชั้นปี   และสาขาวิชา 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการวิชาการ  ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ด้าน
ระบบสื่อการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีค าถามให้เลือก  5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็น
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ให้ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสุด คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 จ านวน 30 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยได้น าแบบท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม   
SPSS ตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบถามแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ หาค่ารอ้ยละ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย ( X )   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
จ าแนกตามระดับชั้นปี โดยใช้ t – test 

4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิ ทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  
จ าแนกตาม สาขาวิชา ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Anglysis  of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ ไปท าการทดสอบ ตามวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’s  
Post  hoc Comparison) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 120 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มากกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 โดยก าลัง
ศึกษาอยู ่สาขาวิชาบริหารการศึกษามากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจ าแนก 
ระดับชั้นปี ต่างกัน   พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดตรัง  โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีม ีสาขาวิชา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

5. ความพึงพอใจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษา จ าแนกรายด้าน 4  ด้าน  พบว่า   

ด้านบริการวิชาการ   นักศึกษา  ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการขอเอกสารหรือ
หนังสือรับรองต่าง ๆ มีความล่าช้า  (การขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาต้องส่งเอกสาร
ไปยังส่วนกลาง) 

ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ   นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ต้องการหนังสือต าราและ
เอกสารอ้างอิง ที่ทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 

ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ  ด้านสถานที่

จอดรถไม่เพียงพอกับจ านวนรถท่ีเข้าติดต่อ   ห้องน้ าไม่ถูกสุขลักษณะ (ไม่สะอาด)   
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อภิปรายผล 
 

จากการสรุปผลการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พบว่า  
ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีต่อการบริการด้านการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจในด้านระบบสื่อการเรียนการสอน เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านบริการวิชาการ  
ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก   และด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ตามล าดับ 
เนื่องมาจาก ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงได้มีการขยาย
ทางการศึกษา โดยการเปิดให้มีการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการลดช่องว่าง
ทางการศึกษาให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสทางการศึกษา เพราะการศึกษา
สามารถพัฒนาคน ซึ่งคนจะเป็นก าลังท่ีส าคัญในการพัฒนา ชาติต่อไปในอนาคต   แต่
สถานศึกษาก็ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก  สถานท่ีเอื้อต่อการศึกษาและต้องมีบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถ และพร้อมท่ีจะให้บริการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรินารถ 
สายอ๋อง (2552) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร   พบว่า 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการ
การศึกษาในด้านบุคลากร โครงการบัณฑิตศึกษา รองลงมา คุณภาพการบริการ ส่วนด้าน
สุดท้ายมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
อภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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1.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านบริการวิชาการ 
โดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงตามล าดับ 2 ล าดับแรก  ได้แก่  บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ   
รองลงมา  ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์   

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริการวิชาการ  การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา  รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ี
เข้ามาติดต่อสอบถาม เพื่อขอค าแนะน า ปรึกษาในการศึกษา ซึ่งบุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา
ได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ  ในด้านการศึกษา นอกจากนั้น บุคลากรมี
การฝึกอบรม และได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เพราะหลักสูตรการเรียนการสอน มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Bloom S.Benjamin 
(1956,p.89-96) ได้อธิบายความหมายของความรู้ความเข้าใจ “ความรู”้ หมายถึงพฤติกรรม 
และสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเน้นการจ า ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือระลึกได้ก็ตาม  เป็นสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวมสาระต่างๆ เหล่านั้น 
จนกระท่ังพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นต่อไป โดยความรู้นี้อาจแบ่งออกเป็น
ความรู้เฉพาะสิ่ง  ความรู้ในเร่ืองระเบียบการและความรู้เรื่องสากล เป็นต้น และทฤษฎี
ความเข้าใจของ  Milton J.Rosenberg and Carl I.Howland (1960, p.1) อธิบายว่า ความ
เข้าใจ ได้แก่ ความเชื่อหรือความนึกคิด (Concept) หรือการส าเหนียก (Conception) ต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางดีและทางไม่ดี ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งท่ีถ่ายทอด
จากกลุ่มสังคมมาสู่ตัวบุคคลได้ 

ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์  การท่ีนักศึกษา
เข้ามาขอค าปรึกษา สืบเนื่องจากการท่ีนักศึกษาไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และปัญหาในระบบ
การเรียนการสอน ปัญหาการลงทะเบียนเรียน  ค าร้องต่างๆ  ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีต้องเข้ามา
ขอรับปรึกษา ไม่ว่าจะเข้ามาติดต่อท่ีสาขาวิทยบริการฯโดยตรง หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม 
บุคลากรทางด้านวิชาการได้ให้ค าปรึกษา หาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  ชัดเจน สามารถน าไปแก้ไขปัญหาของแต่ละคนได้เป็น
อย่างด ี เพราะบุคลากรสามารถอธิบายจนเกิดความเข้าใจ จนน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545, 
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หน้า 14) ได้กล่าวถึง แนวคิดของ Harring Emerson ท่ีเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
หลกัการท างานให้มี ประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency" 
โดยได้รับการยกย่อง และกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้ 

1. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง 
2. ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
6. การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน  

ไว้เป็นหลักฐาน 
7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างท่ัวถึง 
8. งานเสร็จทันเวลา 
9. ผลงานได้มาตรฐาน 
10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก่สอนงานได้ 
12. ให้บ าเหน็จแก่งานท่ีดี 
 
2.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านห้องสมุดอัตโนมัติ    

โดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงตามล าดับ 2  ล าดับแรก  ได้แก่  การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษา   
รองลงมา  บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการห้องสมุดอัตโนมัติ  ซึ่งสอดคล้องกับ   
ดารารัตน์ มะหะหมัด (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน
บริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการศึกษา: คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบบริหารสารสนเทศผู้สมัคร ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน และ
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ระบบประมวลผล และในการประเมินพบว่า ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบท่ีพัฒนามี
ประสิทธิภาพมาก และกลุ่มผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก ต่อระบบดังกล่าว  

การใช้บริการสืบค้นส ารสนเทศทางการศึกษา   การท่ีห้องสมุดอัตโนมัติ ได้ ให้ 
บริการกับนักศึกษา ในการบริการด้านต าราเรียน หรือสืบค้นข้อมูลในการท างานการวิจัย  
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวเล่มวิจัย  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านการหาข้อมูลผ่านระบบ  
ISC  ซึ่งมีความรวดเร็ว  และสะดวกต่อการให้บริการ  ท าให้นักศึกษามีความสะดวกมาก
ขึ้นในการเรียนการสอน  โดยในการให้บริการกับนักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน 
และบริการอย่างเสมอภาค ไม่เก่ียงจะเป็นนักศึกษาท่านใด  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กุลธน  ธนาพงศธร (2548, หน้า 155-156) ได้สรุปหลักการให้บริการสาธารณะ ไว้ดังนี้  

1.  หลักการต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่  คือ ประโยชน์ที่
ได้รับและสิ่งท่ีองค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลากรส่วน
ใหญ่หรือท้ังหมด มิใช่เป็นการจัดให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

2.  หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ  การให้บริการนั้นต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
สม่ าเสมอ มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน  

3.  หลักความเสมอภาค  การบริการท่ีดีนั้นจะต้องให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทุก
คนอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน   ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะ
แตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด 

4.  หลักความประหยัด  ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการให้บริการจะต้องมีไม่มากจนเกิด
กว่าผลท่ีจะได้รับ 

5.  หลักความสะดวก  การบริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปตาม
ลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย  สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการ
สร้างภาวะยุ่งยากให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป  
 บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานบริการห้องสมุดอัตโนมัติ  การท างานจะประสบ
ความส าเร็จก็ต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับค าแนะน าทีด่ี จากผู้ที่ให้ความรู้ความ
เข้าใจ  ซึ่งหากบุคลากรท่ีมีความเข้าใจที่จะช่วยเหลือก็ต้องมีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ 
ช่วยในการค้นคว้า หรือ การช่วยในการหาข้อมูล ต่าง ๆ ในการท าวิจัย ให้ค าแนะน า
เก่ียวกับต าราท่ีอ่านประกอบการวิชาที่ก าลังศึกษา ข้อมูลการท ารายงานต่าง ๆ ซึง่สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ (วรนารถ แสงมณี. 2547 : 12-1 ) กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจ
ในการท างานว่า 

1. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
2. สร้างความซื่อสัตย์ภักดีให้มีต่อองค์การ 
3. เสริมสร้างวินัยท่ีดี อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและค าสั่ง 
4. ท าให้องค์การเป็นองค์การท่ีแข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได ้
5. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจท่ีดีต่อการย่ิงขึ้น 
6. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ 
7. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์การของตนเอง 

  จากความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ
เป็นอย่างย่ิง รวมท้ังท าให้ผู้ท างานมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจดังกล่าวยัง
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการท างานอีกด้วย 
   
 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านระบบสื่อการเรียนการ
สอน  โดยภาพรวมและรายข้อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ เรียงตามล าดับ 2 ล าดับแรก  ได้แก่  บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการ 
สื่อการเรียนการสอน  รองลงมา  การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ท าให้นักศึกษาได้รับโอกาส 
และความเสมอภาคทางการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ  อ านวย ผมทอง (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจ
ของผู้ที่เก่ียวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก 
 บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้านบริการสื่อการเรียนการสอน  ซึง่บุคลากร
มีความพึงพอใจในการให้บริการ ด้วยความสุภาพ  เอาใจใส่ในการบริการ อ่อนน้อม เป็นมิตร 
และให้เกียรติกับนักศึกษา   คือบุคลากรท่ีมีใจในการบริการ ซึ่งการบริการท่ีดีจะสร้าง
ความพึงพอใจต่อผู้ที่ได้รับบริการ  การบริการต้องสร้างความเสมอภาคกับทุกคนท่ีมาติดต่อ 
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และให้การบริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  (วรนารถ 
แสงมณี. 2547 : 12-1 ) กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจในการท างานว่า 

1. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
2. สร้างความซื่อสัตย์ภักดีให้มีต่อองค์การ 
3. เสริมสร้างวินัยท่ีดี อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและค าสั่ง 
4. ท าให้องค์การเป็นองค์การท่ีแข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได้ 
5. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจท่ีดีต่อการย่ิงขึ้น 
6. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ 
7. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์การของตนเอง 

  จากความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ
เป็นอย่างย่ิง รวมท้ังท าให้ผู้ท างานมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจดังกล่าวยัง
เป็นเครือ่งหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการท างานอีกด้วย 

การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ท าให้นักศึกษาได้รับโอกาส และความเสมอภาค
ทางการศึกษา  ระบบสื่อด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และสามารถ
รองรับความต้องการให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้สามารถเปิดระบบการ
เรียนผ่านดาวเทียม  หรือ ผ่านระบบ fiber optic โดยเรียนผ่านสายใยแก้วน าแสง เป็นการ
บริการท่ีก่อให้เกิดความเท่าเทียม และเปิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับ บังอร รัตนมณี และ กันยา  เจริญศักดิ์  (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน คือ บุคลากร  การให้บริการ  ความสะดวกรวดเร็ว  สถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม
บุคลากร  การให้บริการ  ความสะดวกรวดเร็ว พบว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายข้อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เรียงตามล าดับ 2  ล าดับแรก  ได้แก่  บริเวณ อาคารสถานท่ี สะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัย   รองลงมา  สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ  พรรณี  ศักดิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
ผลการวิจั ยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทรน้อยมีความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดไทรน้อยท่ีนักเรียนในปกครองต่างช่วงชั้นมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 บริเวณ อาคารสถานท่ี สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย  หากสภาพแวดล้อมเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของ สถานศึกษา และสถานศึกษาก็เป็นตัวกลางท่ีจะพัฒนาให้คน
เป็นคนดี  มีการศึกษา  มีความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสังคมที่ดี
ต่อไปในอนาคต  และค าว่าสะอาด ปลอดภัย ยังรวมหมายถึงสภาพแวดล้อมและบริเวณ
โดยรวมท่ีดขีองสถานศึกษา ห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ ท าให้นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง
ของนักศึกษามีความมั่นใจท่ีจะส่งลูกมาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้  ซึ่งสอดคล้องกับ   
พงษ์ศักดิ์  เสคุคุมพัตถ์  (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานการศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก   เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประสานงานและ
ร่วมมือกับชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างความ
ตระหนักให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 

สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การเรียนรู้  สภาพห้องเรียนก็เปรียบเหมือน
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา   สภาพห้องเรียนท่ีดีนั้น คือ การท่ีมีโต๊ะ- เก้าอี้  โดยมีสภาพ
พร้อมใช้งาน และจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  และสาขาวิทยบริการฯ มีระบบการเรียน
การสอนโดยผ่านระบบเรียนผ่านดาวเทียม  หรือ ผ่านระบบ fiber optic โดยเรียนผ่านสายใย
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แก้วน าแสง  ซึ่งได้เรียนผ่านทางจอโทรศัพท์ และสัญญาน เวลา ในการเชื่อมต่อระบบ ตรงเวลา 
ไม่ขัดข้อง และส าคัญต้องมีจ านวนท่ีเพียงพอ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ   วิชัย วรรณพุฒ (2547:27) แบ่งการจัดสภาพแวดล้อม  เป็น 4 ป ระเภท  ได้แก่ 

1.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง  สภาพแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุ เช่น บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.  สภาพแวดล้อมทางวิชาการ หมายถึง   การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ัง
ในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนทางด้านวิชาการต่าง  ๆ  
ท่ีจะท าให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากท่ีสุด 

3.  สภาพแวดล้อมทางสังคมปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสรา้งบรรยากาศในชั้น
เรียนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน และระหว่าง
นักเรียนและเพื่อนร่วมชั้น และร่วมโรงเรียน 

4.  สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ หมายถึงระบบการบริหารจัดการใน
โรงเรียนท่ีส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วม
ใจกันเอื้อต่อการเรียนของนักเรียน และรวมถึงการจัดสิ่งต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1  ควรมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศในบริเวณท่ีติดต่อและที่พักรอ มีตู้น้ าดื่มไว้บริการ   
1.2   เจ้าหน้าท่ีควรจัดให้บริเวณท่ีพักรอมีบรรยากาศปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ 
1.3    ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มจีิตบริการ   มีความรูแ้ละมทัีศนคติที่ดีต่องานบริการ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1   ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย   เช่น การสัมภาษณ์ 
2.2   ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านอื่น ๆ 
2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในทุกระดับชั้น ท้ังปริญญาตรี  

และปริญญาเอก เพื่อให้ทราบความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

 
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออก 3 ตอน คอื 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัด
การศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง   
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด 

 
ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  □   ที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

1.   ระดับช้ันปี    
  □   1. ชั้นปีท่ี 1  □   2. ชั้นปีท่ี 2 

 
2. ปัจจุบันศึกษาอยู่สาขาวิชา 
     □     1.  บริหารการศึกษา   □     2.  บริหารธุรกิจ       

    □     3.  นิตศิาสตร์       □     4.  รัฐศาสตร ์       
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัย
รามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  □   ท่ีตรงความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุดโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้  ซึ่งเป็นทัศนะ หรือความคิดเห็นของท่านต่อความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง และตอบค าถามโดยใส่  ในช่องท่ีตรง
กับความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่าน เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น 

 
มากท่ีสุด   หมายถึง  เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมมากท่ีสุด 
มาก       หมายถึง  เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมมาก 
ปานกลาง  หมายถึง  เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมปานกลาง 
น้อย           หมายถึง  เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมน้อย  
น้อยท่ีสุด   หมายถึง  เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 

 
หัวข้อ 

 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1.ด้านบริการวิชาการ 

1. การให้ค าปรึกษาและการบริการตอบค าถาม      
2. ความสะดวกของนักศึกษาในการขอค าปรึกษา      
3. ข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
ต้องการ 

     

4. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
5. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอ
ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
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หัวข้อ 

 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

6. จุดใหบ้ริการตอบค าถามและให้ค าปรึกษาอยู่ใน
บริเวณท่ีเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ 

     

7.  ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ี
ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

     

8. บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการ
วิชาการ 

     

9. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้าน
บริการวิชาการ 

     

2. ด้านห้องสมุดอัตโนมัต ิ 
1. การใช้บริการยืมหนังสืออ่านประกอบ ค้นคว้า      
2. การใช้บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร      
3. การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศทางการศึกษา      

4. การใช้บริการ VCD/DVD      
5. หนังสือเรียนมีจ านวนเพียงพอส าหรับการเรียน
การสอน 

     

6. บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานด้านบริการ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

     

7. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ท่านได้ทันที 

     

8. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้าน
บริการห้องสมุดอัตโนมัติ 
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หัวข้อ 

 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3.ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน  
1. การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม เหมาะสม
กับการวัดผล ประเมินผล 

     

2. การเรียน การสอนผ่านดาวเทียม นักศึกษา
ได้รับชม ภาพและเสียงอย่างชัดเจน 

     

3. การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ท าให้
นักศึกษาได้รับโอกาส และความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

     

4. มีสื่ออุปกรณ์ท่ีสะดวกต่อการเรียนการสอน      
5. ความทันสมัยของของอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอน 

     

6. ความตรงต่อเวลาในการรับสัญญานของสื่อ
การเรียนการสอน 

     

7. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบุคลากร สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ท่านได้ทันที 

     

8. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการด้าน
บริการสื่อการเรียนการสอน 

     

4.ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษา 

     

2. แสงสว่างในห้องเรียน มีความเหมาะสมกับ
การเรียน การสอน 
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หัวข้อ 

 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. สภาพในห้องเรียนมีความเหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ 

     

4. บริเวณ อาคารสถานท่ี สะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัย 

     

5. สถานท่ีจอดรถมีพื้นที่เพียงพอกับปริมาณรถ
ท่ีเข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย  

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 
1.ด้านบริการด้านวิชาการ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................... 
 
2.ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................... 
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3.ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................... 

    4.ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................... 
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