การศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปการศึกษา 2556

ศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556

โครงการวิจัยเรื่อง
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อ งความพึงพอใจในการใหบริก ารของศูนยบ ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปการศึกษา 2556 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อนําปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ปการศึกษา 2556 แบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการใหบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เก็บ
รวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 โดยผูวิจัยจะสุมตัวอยางจากผูใชบริการ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผูเขารับ
บริการ ผูรับบริการฝกอบรม และผูวาจางใหศูนยบริการวิชาการจัดกิจกรรม/โครงการ จํานวน 50 คน ถูกนําไป
วิเคราะหหาคาความถี่ จํานวนรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาฐานนิยม และความคิดเห็นของผูใชบริการศูนยบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2556
ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56 และรองลงมาเปนเพศชาย คิด
เปนรอยละ 44 สวนใหญมีอายุ 21-30 ป และ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ 41-50 ป คิดเปนรอยละ
22 และ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 14
การศึกษาอยูในระดับปริญญาปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 28
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24 และต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16 ทํางานอยูในองคกร/บริษัท/หนวยงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 24 รองมาคือ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหนวยงานภาครัฐ คิด
เปนรอยละ 22 รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 18 และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 14 สําหรับความถี่ในการเขาใชบริการสวน
ใหญ เขามาใชบริการจํานวน 5 ครั้งขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคือจํานวน 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32 และ
จํานวน 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
ภาพรวมและรายดาน พบวา ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายดานอันดับที่ 1 คือ มีอัธยาศัย
ไมตรี มีความสุภาพ และเปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหเกียรติตอผูใชบริการ
แตงกายสุภาพเหมาะสมกับงาน และใหบริการผูใชบริการดวยความมั่นคงทางอารมณ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด

ข
ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก และเมื่อพิจ ารณารายดานอันดับที่ 1 คือ ศูนยบ ริการวิชาการมีความนาเชื่อ ถือ โปรงใสในการ
ใหบริการ และศูนยบริการวิชาการมีอุปกรณ เครื่องมือทันสมัยในการติดตอสื่อสาร หรือใหบริการ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การใหบริการของศูนยบริการวิชาการเปนระบบและเปนขั้นตอน มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด สวนผูใชบริการไดรับการบริการที่สอดคลองกับความคาดหวัง และศูนยบริการวิชาการมีการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ศูนยบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธการใหบริการในสื่อตางๆเปนประจํา และ
ศูนยบริการวิชาการมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยอยูเสมอ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม พบวา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานอันดับที่ 1 คือ การจัดสภาพแวดลอมของศูนยบริการวิชาการมี
ความสะอาด สบายตา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ศูนยบริการวิชาการมีทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการติดตอใชบริการ มีการจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน เปนระเบียบสะดวกในการติดตอ ปา ยบอกสถานที่ตั้ง
ของศูนยบริการวิชาการมีความชัดเจน และมีหองประชุมเพียงพอตอการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณารายดานอันดับที่ 1 คือ ผูใชบริการพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการในภาพรวม มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผูใชบริการประทับใจการใหบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และผูใชบริการจะแนะนําผูอื่นใหเขามาใชบริการศูนยบริการวิชาการ มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก
สวนในขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่ตั้งใจทํางาน และมีจิตบริการที่ดี นอกจากนี้ควรพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูแบบองครวมใหครบวงจรในหลายๆดาน และควรเพิ่มบุคลากรในการทํางานใหมากขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การใหบ ริก าร เปนการใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อ ประโยชนของผูอื่น การบริก ารที่ดี
ผูรับ บริก ารก็จะไดรับ ความประทับ ใจ และชื่นชมองคกร ซึ่ง เปนสิ่งที่ดีสิ่ง หนึ่ง อันเปนผลดีกับ องคก รของเรา
เบื้ อ งหลัง ความสํา เร็ จ เกื อ บทุ ก งานมั ก พบว า งานบริ ก ารเป น เครื่อ งมื อ สนับ สนุ น งานด า นตา ง ๆ เช น งาน
ประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนั้น การบริการที่ดี ผูรับบริการเกิดความประทับใจซึ่งการบริ การถือ
เปนหนาเปนตาขององคก ร ภาพลัก ษณขององคก รก็จะดีไปดวย ในสวนบรรยากาศการใหบริการในองคกร เปน
สิ่งแวดล อมขององคกรในการใหบริ การ ซึ่งรั บรู ได ทั้งผู ให บริ การ และผูรั บบริ การ ผูใหบริ การสามารถปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศการใหบริการในองคกรซึ่งเปนสภาพแวดลอม เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ
ผูรับบริการสามารถรับรูบ รรยากาศการใหบริการในองคกร ซึ่งสงตอการรับรูคุณภาพบริการได
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เปนหนวยงานที่สําคัญในการพัฒนาดานการสอนหรือการผลิตบุคลากร
เพื่อ ออกไปช วยพัฒ นาประเทศ และถือ วาเปนหนวยงานหลัก ที่มีห นาที่สําหรับ ในการพัฒ นาบุ คลากรที่เ ป น
ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญใหมีความพรอม ความสมบูรณทางดานความรูความสามารถ สติปญญา สังคม อารมณ
รางกาย และจิตใจ เพื่อเปนบุคลากรที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางแทจริง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐไดดําเนินงานตามพันธกิจและหนาที่ในการผลิตบัณฑิตการ
วิจัยการบริการวิชาการแกชุมชนและการทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรมโดยมีการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆอยาง
ตอเนื่องภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งคือการใหบริการวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตางๆมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตระหนักถึงความสําคัญดัง กลาวจึง ใหจัดตั้งองค กรที่ทําหนาที่ดังกลาวใหเปนองคกรที่มีคลองตัวในการบริหาร
จัดการเพื่อสนองตอบความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดมี
มติใหจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการโดยออกเปนระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยศูนยวิจัยและบริ การ
พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธพ.ศ. 2545 เพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินงานและประสานงานการจัดบริการ
วิชาการการวิจัยการศึกษาตอเนื่องและการบริการดานอื่นๆบนพื้นฐานศักยภาพทางปญญาและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยในการนําไปปรับ ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานทั้ ง ในภาครัฐและเอกชนอีกทั้งยัง เปนการ
สนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งการเพิ่มคุณภาพชีวิตของครอบครัวชุมชนและสังคมทางหนึ่งดวย
ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนาและสงเสริมความเปนเอกภาพเชิงนโยบายในการดําเนินงาน
ทางวิชาการ พันธกิจของศูนยวิจัยและบริการจึงมุงเนนการใชองคความรู และการประยุกตศาสตรในสาขาตางๆ ทั้งใน
ลักษณะที่มีความลุมลึกเฉพาะสาขา และสหวิทยาการเพื่อใหบริการทางวิชาการซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศใน
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ภาพรวม และเปนการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม ภายใตปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “การศึกษาคือความเจริญ
งอกงาม” และปณิธานการทํางานที่เนนการบริหารทรัพยากรทางวิชาการเชิงรุกดวยความรูที่เปนสากล มุงสูการพัฒนา
รูปแบบของการบริการทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการ
ศูนยวิจัยและบริการ ไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยบริการวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่ดําเนินการอยูและไมซ้ําซอนกับการดําเนินงานของหนวยงานอื่น
ในมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินการอยูแลวเปนปกติโดยมีปณิธานวาจะบริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสูสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของผูรับบริการ
จากเหตุผลดังกลาวขางตน แมวาศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีการดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการและนํามาพัฒนาคุณภาพการบริการตลอดอยางตอเนื่องทุกปก็ตาม แตดวย
กระแสแหงความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผูใชบริการที่หมุนเวียนเขามาใชบริการนั้นไดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อีก
ทั้งมีการใหบริการในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ทําใหผูวิจัยและคณะมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของผูใชบริการ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการ และ
เพื่อจะไดทราบถึงปญหาในการใชบริการของผูใชบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทัง้
ศึกษาเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในปที่ผานมาดวย ผลที่ไดจากการประเมินสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรผูให
บริการ และใชในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานและการใหบริการใหมีคุณภาพยิง่ ขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อนําปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง การใหบริการ
ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทหนวยงาน
- ความถี่ในการใชบริการศูนยบริการวิชาการ

ตัวแปรอิสระ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 5 ดาน ไดแก
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
- ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ
- ด า นสถานที่ ก ารอํ า นวยความสะดวก และ
สภาพแวดลอม
- ดานคุณภาพการใหบริการ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการศูนยบริการวิชาการ ไดแก บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่ใชบริการของศูนยบริการวิชาการประจําป 2556
กลุ ม ตัว อยา งที่ใ ช ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ คื อ บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย และบุค คลภายนอกที่ เ ป น
ผูใชบริก ารกับศูนยบริก ารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ จํานวน 50 คน โดยใชวิธีก ารคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผูเขารับบริการ ผูรับบริการฝกอบรม และผูวาจางใหศูนยบริการ
วิชาการจัดกิจกรรม/โครงการ
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ใน 5 ดาน ไดแก
2.1 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.2 ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.3 ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ
2.4 ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
2.5 ดานคุณภาพการใหบริการ
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3. ขอบเขตดานเวลา
การวิจัยการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําป 2556 ครั้งนี้ ดําเนินการเก็บ รวบรวมขอมู ลในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2556 – 30 เมษายน 2556
จํานวน 50 ชุด

นิยามศัพทเฉพาะ
1) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้นๆ ซึ่งมีผลตอการ
เลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับดานสถานที่การอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดลอม และดานคุณภาพการใหบริการ
2) บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ เรี ย นใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งประกอบดวยขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางทุกประเภท
3) บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายถึง ผูเขารับบริการผูรับบริการฝกอบรม/ผูวา
จางใหศูนยบริการวิชาการจัดกิจกรรม/โครงการ
4)ปญหาและอุปสรรค หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางที่ทําใหผูใชบริการไมไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการได

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. ไดทราบผลความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีการคุณภาพการใหบริการที่ไดรับทั้ง 5 ดานไดแก ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับดานสถานที่ การ
อํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม และดานคุณภาพการใหบริการ
2. ไดท ราบปญ หา ขอเสนอแนะ จากผู ใชบริก ารเพื่อเปนแนวทางในการการพัฒนาการใหบริการของ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการและสนับสนุนการ
จัดทําโครงการตางๆการคนควา การวิจัย ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจการใหบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา
2556 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
1.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
1.3 ทฤษฎีของความพึงพอใจ
1.4 หลักการใหบริการและปจจัยทีส่ งผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
1.5 การวัดความพึงพอใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2.1 ความหมายของการบริการ
2.2 คุณสมบัติของผูทํางานบริการ
2.3 เทคนิคการใหบริการ
2.4 ขอควรปฏิบัติในการใหบริการ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” โดยทั่วไปนิยมทําการศึกษา
ความพึงพอใจในดานความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งมีนักการศึกษาและ
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายความพึงพอใจไวดังนี้
หลุยจําปาเทศ (2533) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ (Needs) ที่ไดบรรลุเปาหมาย
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากคําพูด และการแสดงออก
ชรินีเดชจินดา (2535) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด หรือ ปจจัยที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือ
บรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงและไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดหมายนั้นไม ได
รับการตอบสนอง
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ศิริพร รักษวงษและคณะ (2536) ไดกลาวสรุปความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกในทางบวก หรือ
ความรูสึกในทางที่ดีตอสิ่งตางๆ ที่ทําใหความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และความเชื่อที่เหมาะสม
ชวลิต เหลารุงกาญจน (2538) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอ
สิ่งหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือ
บรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไม ไดรับ
การตอบสนอง
สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540) ไดใหความหมายของความพึง พอใจไววา ความพึง พอใจเปนความรู สึก
สวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ทําใหเกิด ความไม
สมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่ง ที่กําหนดพฤติก รรมที่จ ะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผ ลตอการเลือ กที่จ ะปฏิบัติใน
กิจกรรมใดๆ นั้น
ดิเรกฤกษหราย (2543) ยังใหความหมายไววา ความพึงพอใจคือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเปนความพึงพอใจในการปฏิบัติตอสิ่งนั้น
Morse (1953) ไดแสดงความเห็นไววา ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง การลดความเครียดของผู
ทํางานใหนอ ยลง ทั้ง นี้เ พราะธรรมชาติของมนุษย นั้นมีความตองการถาความตองการนั้นไดรับการตอบสนอง
ทั้งหมดหรือบางสวน ความเครียดจะนอยลงความพอใจจะเกิดขึ้น และในทางกลับการถาความตองการไมไดรับการ
ตอบสนอง ความเครียดและความไมพอใจจะเกิดขึ้น
Smith (1966) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวก
และความรูสึกในทางลบ ซึ่ง ความรูสึก ทางบวกเปนความรูสึก ที่เ กิดขึ้น แลวจะทําใหเกิดความสุข ซึ่ง ความสุข
ทางบวกและความรูสึกทางลบ จะเปนความรูสึกที่สลับซับซอน และมีความสัมพันธกันอยาง
สลับซับซอนซึ่งระบบความสัมพันธของความรูสึกนี้เรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก
ทรัพยากร หรือสิ่งเรา การวิเคราะหระบบความพอใจคือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการ
ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษยความพอใจจะเกิดไดมากที่ใดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่เปน ที่
ตองการครบถวน
Good (1973) ใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับความพอใจ ซึ่ง
เปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือทัศนคติทางบวกของ
บุคคลที่มีตอสิ่งนั้นๆ ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ ใหประสบความสําเร็จ
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1.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539) ไดแบงลักษณะของความพึงพอใจเปน 3 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงในสถานการณ
หนึ่ง
3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึง พอใจเปนพื้นฐานของมนุษย หากคนเรามีความรูสึก พอใจในสิ่ง ที่ตนมีอ ยูอาจนํามาซึ่งความ
พอเพียง แตถาหากไมมีความพึงพอใจ ก็จะเกิดความตองการอยากมีอยากได สําหรับทฤษฎีที่ เกี่ยวกับความพึง
พอใจนั้น ไดมีนักวิชาการชาวตางประเทศไดทําการศึกษา วิจัย คนควา เกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยไดศึกษาจาก
ปจจัย และตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และมีผลตอพฤติกรรมความพึงพอใจมนุษย ดังเชน
Shelley (1994) ไดสรุป ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึง พอใจ โดยแบง ความรูสึกของมนุษยเ ปนสองชนิด คือ
ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวก เปนความรูสึกชนิดที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิด
ความสุข สวนความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความไมสบายใจ ความสุขเปนความรูสึกที
สลับซับซอน ซึ่งสามารถทําใหเกิดความรูสึกในทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ความสัมพันธของความรูสึกทั้งสองชนิดนี้
เรียกวา ระบบความพึงพอใจ Vroom (1964) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได
เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหสภาพ
ความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง
ทฤษฎี ที่มีความเกี่ยวข อ งกับ ความพึง พอใจ คือ ทฤษฎี ก ารจูง ใจของ Herzberg, Mausner, and
Synderman(1966) ซึ่งทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นถึงปจจัยสําคัญ 2 ประการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ และความไม
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยทั้งสอง ไดแก ปจจัยจูงใจ (motivation factors) และปจจัยค้ําจุน (hygiene
factors) ซึ่งปจจัยจูงใจเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและสนับสนุนบุคคลใหทํางานเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
แรงจูงใจภายในเปนปจจัยที่นําไปสูการพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจอยางแทจริงซึ่งมี 5 ประการไดแก
1. ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง เมื่อบุคคลทํางานเสร็จสิ้นแลวประสบความสําเร็จยอม
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น ๆ
2. การไดรั บ การยอมรั บ นับ ถื อ (recognition) หมายถึง การไดรับ การยอมรับ จากบุค คลทั้ง ภายใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และภายนอกหนวยงานดวย เชน การไดรับคําชมเชยยกยอง หรือการแสดงความยินดีเมื่อได
ทํางานดังกลาว
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3. ลักษณะงาน (work itself) หมายถึง งานที่มีความนาสนใจ ทาทาย เปนงานที่สามารถกระทําไดใหเสร็จ
สิ้นเพียงผูเดียว
4. ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหเปนผูมี
อํานาจ และความรับผิดชอบตองานนั้นอยางเต็มที่
5. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (advancement) หมายถึง การไดรับความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ เชน อาจมีการไดรับเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น มีโอกาสในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากภายใน
และภายนอกหนวยงานไดมากขึ้น มีโอกาสพัฒนาตนเองไดมากขึ้น
สวนปจจัยค้ําจุนนั้นเปนปจจัยที่ไมใชสิ่งจูงใจ แตเปนปจจัยที่จําค้ําจุนใหบุคคลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใหมีอยูตลอดเวลา ปจ จัยค้ําจุนนี้เปนสิ่งจําเปนเพราะถาไมมีปจจัยเหลานี้ หรือมีในลัก ษณะที่ไม
สอดคลองกับบุคลากรในหนวยงานก็จะทําใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัย
ค้ําจุนมีดังนี้ คือ (Herzberg et al., 1966) เงินเดือน หรือคาตอบแทน โอกาสเจริญกาวหนา ความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา ความสัมพันธกับผูรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สถานภาพ การปกครองบังคับบัญ ชา
นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพความเปนอยู และความปลอดภัยในการทํางาน
นอกจากทฤษฎีการจูง ใจของ Herzberg et al แลวยังมีทฤษฎีหนึ่งที่เ กี่ยวของกับความพึงพอใจ คือ
ทฤษฎีความตองการของ Maslow
ความตองเปนสวนหนึ่งของมนุษย ซึ่งหากไดรับการตอบสนอง จะทําใหเกิดความพึงพอใจขึ้นได เนื่องจาก
มนุษยเ ราเมื่อ มีความพึง พอใจในสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดแลว ย อ มมีเ หตุปจ จัยมาจากความตอ งการตามลําดับ ขั้น ดัง ที่
Maslow (1970) ซึ่งเปนผูคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือความตองการเปนทฤษฎีที่มีชื่อเสียง และไดรับความนิยม
มากทฤษฎีหนึ่ง แนวคิดของ Maslow เกี่ยวกับความตองการของบุคคลมีดังนี้
1. ความตองการของมนุษยมีลําดับขั้น โดยจะเริ่มจากความตองการขั้นต่ําสุดไปหาความตองการสูงสุด
2. ความตองการของมนุษยมีความตอเนื่อง มนุษยมีความตองการไมสิ้นสุด เมื่อความตองการอันหนึ่งอัน
ใดไดรับการตอบสนองก็จะเกิดความตองการอันใหมขึ้นมาอีก
3. เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการระดับต่ําแลว ก็จะเกิดความตองการระดับสูงขึ้นไป แต
บางครั้งเมื่อความตองการระดับสูงไดรับการตอบสนองแลวก็อาจเกิดความตองการระดับต่ําไดอีก
4. ความตองการแตละระดับของมนุษย มีความเกี่ยวเนื่องกันและแมวาความตองการระดับหนึ่งระดับใด
หายไปแลวจะเกิดความตองการระดับอื่นเขามาแทนที่แตความจริงแลวความตองการเหลานั้นไดรับการตอบสนอง
เพียงบางสวนเทานั้น ดังนั้นความตองการทุกระดับไมสามารถแยกออกจากกันได
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Maslow (1970) ไดแบงระดับความตองการออกเปน 5 ระดับจากความตองการต่ําไปหาความตองการ
สูงสุด ดังนี้
1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological needs) ความตองการพื้นฐานขั้นแรกของมนุษย คือความ
ตองการทางดานรางกาย สําหรับการดํารงชีวิตมนุษย ไดแก อาหารอากาศ น้ํา ที่อยูอาศัย เครื่องนุมหม ยารักษา
โรค การพักผอน ตลอดจนความตองการทางเพศ ความตองการดังกลาวลวนเปนสิ่งจําเปนตอมนุษยทุกคน ทํา ให
ตองใฝหาสิ่งเหลานี้มาตอบสนองกอนสิ่งอื่นใด และเมื่อสามารถสนองความตองการจนเกิดความพึงพอใจแลวก็จะมี
ความตองการที่สูงขึ้นไปอีก
2. ความตองการดานความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความตองการทางดานรางกายแลวมนุษยจะมี
ความตองการสูงขึ้น คือ ความตองการปลอดภัย เชน ความมั่นคงในหนาที่การงาน หรือมีหลักประกันในการดําเนิน
ชีวิต ไดรับความคุมครองรักษาจากการเจ็บปวย อุบัติเหตุ ฯลฯ ตลอดจนครอบครัวเปนสุขปลอดภัย รูสึกวางานที่
ทําอยูมีความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่จะกระทบตอความพึงพอใจของแตละบุคคล
3. ความตองการในดานสังคม (Social needs) ความตองการที่สูงขึ้นมาอีก คือ ความตองการทางดาน
สังคมหรือความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม หมายถึงความตองการที่จะใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิกรวมอยู
ดวย หรือตองการไดรับความรักจากเพื่อนรวมงาน มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ความตองการในขั้นนี้เปนความ
ตองการใหสังคมหรือเพื่อนรวมงานยอมรับและเห็นความสําคัญของตน ดังนั้น การที่จะใหผูใชบริการเกิดความพึง
พอใจผูใหบริการจึงจําเปนตองดูแลเอาใจใส ใหความสําคัญตอผูที่มาใชบริการใหดีที่สุด
4. ความตองการมีชื่อเสียงเกียรติยศ (Esteem needs) ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญในสังคม
รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําเร็จ ความรู ความสามารถ ความสําคัญในตัวเอง เมื่อไดรับการยกยองวา มี
ความสําคัญในกิจกรรมตาง ๆ แลวบุคคลนั้นจะเกิดความภาคภูมิใจ
5. ความตอ งการไดรับ ความสําเร็จ ในชีวิต (Self-actualization needs) ความตองการขึ้นสูงสุดนี้เปน
ความตองการที่มนุษยทุกคนอยากมีความสําเร็จทุกสิ่งทุกอยางตามความใฝฝนของตนเอง
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5

ความตองการไดรับความสําเร็จในชีวิต
(Self-Actualization Needs)

4

ความตองการมีชื่อเสียงเกียรติยศ
(Esteem Needs)

3

ความตองการในดานสังคม
(Social Needs)

2

ความตองการดานความปลอดภัย
(Safe Needs)

1

ความตองการทางกายภาพ
(Physiological Needs)

แผนภาพที่1 แสดงลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Needs HierarchyTheory)
Maslow (1970) ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับความตองการของมนุษยที่มีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมา มี 2
ประการ ไดแก
ประการแรก หลักการแหงความขาดตกบกพรอ ง (the deficit principle) ความขาดตกบกพรองใน
ชีวิตประจําวันของตนที่ไดรับอยูเสมอ จะทําใหความตองการที่เปนความพึงพอใจของคน ไมเปนตัวจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมในดานอื่นตอไป
ประการที่สอง หลักการแหงความเจริญกาวหนา (the progression principle) กลาวคือ ความตองการ
ทั้ง 5 ระดับ จะเปนไปตามลําดับที่กําหนดไดจากต่ําไปหาสูงและความตองการของมนุษยในแตละระดับจะเกิดขึ้น
ได เมื่อความตองการของระดับต่ํากวาไดรับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแลวเทานั้น
จากทฤษฎีของ Maslow จะเห็นไดวา มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด ความตองการของมนุษย
แบงตามลําดับความสําคัญ 5 ขั้น โดยเริ่มจากความตองการขั้นต่ําไปหาความตองการขั้นสูง
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีของความตองการของ McClelland’s Need Theory เปนอีกหนึ่งทฤษฎีที่ความของ
กับความพึงพอใจ ซึ่งไดจําแนกความตองการของมนุษยออกเปน 3 ประการ คือ (McClelland, 1985)
1.ความตองการดานความสําเร็จ (need foe achievement) ในสิ่งที่ตนมุงหวังโดยบุคคลจะมีแรงจูงใจใน
การทํางานใหบรรลุความสําเร็จได โดยที่เห็นวางานนั้นไมยากลําบากเกินไปกวาความสามารถที่บุคคลนั้นจะกระทํา
ได และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจจากความสําเร็จในงานนั้น ๆดวย
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2.ความตองการทางดานสังคม (need for affiliation) ความตองการที่จะรวมมือกัน การมีความผูกพันใน
ทางบวกตอกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป เชนการชอบพอกัน
3.ความตองการทางดานอํานาจ (need for power) ตองการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ เชน การแสดง
ความพึงพอใจเมื่อไดรับชัยชนะ หรือการแสดงความโกรธเมื่อผิดหวังนอกจากการแสดงความตองการใชอิทธิพลใน
การปฏิบัติงาน เชนการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การใชอํา นาจในการบังคับบัญชา และการใชอิทธิพลในการ
ลงโทษ
ทฤษฎี อี.อาร.จี (E.R.G. Theory)
ทฤษฎี อี.อาร.จี (อางถึงในสมหมาย งามคณะ,2538) หรือที่เรียกวา Alderfer’s Modification ของเคล
ตัน พี อัลดอรเฟอร (Clayron P. Alderfer) แนวคิดทฤษฎีนี้ไดรับการปรับปรุงแนวความคิดมาจากทฤษฎีของมาส
โลว และเสนอผลของการทดสอบที่เรียกวา “An Empirical Test of a New Theory of Needs” ในป ค.ศ.
1969 ผลการศึกษาของอัลเดอรเฟอร พบวา คนเรามีความตองการหลักอยู 3 ประการ คือ
1. ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Needs: E) เปนความตองการของมนุษยทุกรูป แบบที่
เกี่ยวของกับดานรางกายและวัตถุ เพื่อที่จะทําใหเกิดความเปนอยูที่สุขสบายและปลอดภัย
2. ความตองการทางดานความสัมพันธ (Relatedness Needs: R) เปนความตองการที่จะสัมพันธกับคน
อื่น ๆ ที่ตนจะเกี่ยวของดวย
3. ความตอ งการดานความเจริญเติบโตกาวหนา (Growth Needs: G) เปนความตองการที่จะสราง
ความคิดริเริ่มสําหรับตัวของเขาเอง และสิ่งแวดลอมรอบตัวใหเจริญเติบโตกาวหนาตอไป
ความตองการตามทฤษฎีนี้ ตั้งอยูบนสมมติฐานที่เชื่อวา
1. เทื่อความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองนอย ความตองการในระดับนั้นจะยิ่งมากขึ้น
2. เมื่อความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองนอย ความตองการในระดับต่ํากวาจะมีมากขึ้น
3. เมื่อความตองการในระดับต่ํากวาไดรับการตอบสนองมาก ความตองการในระดับสูงกวาจะมากตามไป
ดวย
จากทฤษฎี อี .อาร. จี ของอัลเดอรเฟอร (Alder’s Modification) สรุ ปไดวา มนุษยมีความตอ งการ 3
ประการ คือ ความตองการดํารงชีวิต ความตองการดานความสัมพันธ และความตองการเจริญเติบโตกาวหนา เมื่อ
ความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองมาก ความตองการในระดับสูงกวาจะมากตามไปดวย
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Millet (1954: อางถึงในออยทิพย กองสมบัติ, 2538) ไดใหทัศนะวา ความพึงพอใจตอการใหบริการของ
องคกรนั้นควรพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. การใหความเสมอภาค (Equitable Service) เปนการบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนา
ไมวาผูรับบริการจะเปนใคร
2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) เปนการใหบริการตามลักษณะความจําเปนรีบดวนและ
ความตองการ
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) เปนความเพียงพอในดานสถานที่ บุคลากรและวัสดุ
ตางๆ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) เปนการใหบริการจนกวาจะแลวเสร็จ
5. ารใหบริการอยางกา วหนา (Progressive Service) เปนการพัฒนางานบริการทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ
ทฤษฎีของ McClelland แสดงใหเห็นวาประการหนึ่งที่สําคัญตอการใหบริการคือความแตกตางของบุคคล
ที่ใหบ ริก าร ซึ่ง ปจ จัยที่เ กี่ยวขอ งกับ ความพึง พอใจสามารถพิจ ารณาไดจ ากแนวคิดเกี่ยวกับ หลัก การของการ
ใหบริการสาธารณะ โดยความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาเปนงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ นอกจากผูบริการจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานแลว ยังจําเปนตองดําเนินการที่จะทําใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของ
งานบริการปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้นผูบริการที่ชาญฉลาดจึงควร
อยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งผูปฏิบัติงานและผูมา
ใชบริการ เพื่อที่จะไดใชแนวทางในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
จากทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางตนพบวา ความพึงพอใจของมนุษยไมวาจะเปนความพึงพอใจในทางบอกหรือ
ทางลบ จะถูกแสดงออกมาตอเมื่อมนุษยไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองตองการหรือที่เรียกวา สิ่งเรา ดังเชน
ความตองการรัก ความตองการความปลอดภัย ความตองการการยอมรับจากสังคม การใหบริการทางการศึกษา
เปนความตองการอีกลักษณะหนึ่งที่นักศึกษา ตองการไดรับการตอบสนองในทางที่ดี เพื่อสรางใหนักศึกษาเกิด
ความมั่นใจในระบบการจัดการศึกษา ตลอดจนเกิดความมั่นใจในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งเราเหลานี้ไดรับ
การตอบสนองตามความตองการแลว ความพึงพอใจในทางบวกก็จะเกิดขึ้น และจะถูกแสดงออกโดยพฤติกรรม
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1.4 หลักการใหบริการและปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550) กลาววาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการประกอบดวยปจจัย ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ บ ริก าร ในการนําเสนอบริก ารนั้นจะตอ งมีผ ลิตภัณฑบ ริการที่มี คุณภาพและระดับ การ
ใหบริการที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการหรือผูใช โดยผูใหบริการจะตองแสดงใหผูรับริการหรือผูใชมองเห็น
ถึงความตองการของผูรับบริการถึงความเอาใจใส และความจริงใจตอการสรางเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑบริการที่
สงมอบใหผูรับบริการหรือผูใช
2. ราคาคาบริการความพึงพอใจของผูรับริการหรือผูใชเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบการ
บริการเทียบกับราคาคาบริการที่ตองจายออกไป โดยผูดําเนินการจะตองกําหนดราคาคาบริการที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของการบริการ และเปนไปตามความเต็มใจที่จะจายของผูรับบริการหรือผูใช
3. สถานที่บ ริก าร ผูดําเนินการจะตอ งมองหาสถานที่ในการใหบ ริก ารที่ผูรับ บริการหรือ ผูใชบ ริก าร
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก มีสถานที่กวางขวางเพียงพอ และตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ
หรือผูใชในทุกดาน
4. การสงเสริมแนะนําบริการ ผูดําเนินการจะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแกผูรับบริการหรือผูใชทั้งใน
ดานคุณภาพการบริการและภาพลักษณของการบริการผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหผูรับบริการหรือผูใชไดนําขอมูล
เหลานี้ไปชวยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อบริการตอไป
5. ผูใหบริการ ผูดําเนินการจะตองตระหนักถึงตนเองวามีสวนสําคัญในการสรางใหเกิดความพึงพอใจใน
การบริการของผูรับบริการหรือ ผูใช โดยในการกําหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต อ ง
คํานึงถึงผูรับบริการหรือผูใชเปนสําคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรม การใหบริการ และนําเสนอบริการที่ลูกคาตองการความ
สนใจ เอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการ
6. สภาพแวดลอมของการบริการ ผูดําเนินการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของอาคารสถานที่ผานการ
ออกแบบตกแตง การแบง พื้นที่ใชส อยที่เ หมาะสมลงตัว กอ ใหเ กิดภาพลักษณที่ดีของกิจ การบริก าร และสื่อ
ภาพลักษณนี้ออกไปสูผูรับบริการหรือผูใชอีกดวย
7. กระบวนการบริการ ผูดําเนินการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการ
เพื่อเพิ่มความคลองตัว และความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ
โดยการนําบุคลากรเทคโนโลยีเขามารวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่จ ะเกิดขึ้น ตอ
ผูรับบริการหรือผูใช
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1.5 การวัดความพึงพอใจ
จิรวรรณ ภักดีบุตร (2540) ไดกลาวไววาวิธีการวัดความพึงพอใจของผูใชบริการสามารถทําไดหลายวิธี
ตอไปนี้
1. การศึกษาคนควาและวิเคราะหจากเอกสาร หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ ที่ไดมี
การศึกษาวิเคราะหไวแลว ผูที่ศึกษาตอนําเอาขอมูลเหลานี้มาศึกษาพิจารณาวามีปจจัยใดบางที่เหมือนและแตกตาง
กัน ถาตองทําการศึกษาใหมจะใชวิธีการศึกษาวิธีใดที่เหมาะสม และไดผลการศึกษาที่เปนจริงและนาเชื่อถือได
2. ศึกษาจากสถิติการใชบริการสารสนเทศ โดยนําสถิติผูใชบริการของหองสมุดนั้น ๆ มาวิเคราะห เพื่อให
ทราบความพึงพอใจหรือความตองการ เพื่อจะไดจัดหาและวางแผนใหบริการสารสนเทศตามที่ผูใชตองการ
3. การสังเกตผูใช โดยบรรณารักษผูใหบริการอาจสังเกตอยางใกลชิด ตั้งแตผูใชเขามาในสถาบันบริการ
สารสนเทศแหงนั้น วิธกี ารนี้อาจใหขอมูลไดไมชัดเจนและผูใชอาจรูสึกรําคาญที่ถูกสังเกตอยูตลอดเวลา
4. การสัมภาษณผูใชโดยตรง อาจแบงประเภทเปนทางการและไมเปนทางการประเภทที่เปนทางการคือ
การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเปนแนวซึ่งอาจสัมภาษณผูใชแบบตัวตอตัวหรือแบบกลุมก็ได ประเภทที่ไมเปน
ทางการ คือการที่ผูใหบริการสนทนาพูดคุยซักถามกับผูใชเพื่อถามถึงความตองการ ความพึงพอใจ ปญหาที่ประสบ
และตองการใหมีการปรับปรุง
5. การสํารวจและวิจัยตามหลักวิชาการ โดยใชแบบสอบถามเปนแนวทางหรืออาจผสมผสานกับรูปแบบ
และวิธีการขางตน ในการศึกษาการใชและความพึงพอใจของผูใชนั้นควรมีการวางแผนการสํารวจ ตลอดจนการ
ออกแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ และสามารถวิเคราะหนําเอาผลการศึกษาไปใชประโยชนได
ภณิดา ชัยปญญา (2541) ไดกลาวสรุปไววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้
1. การใชแบบสอบถาม โดยผูอ อกแบบสอบถาม ตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถกระทําไดใน
ลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว อาจถามความพอใจในดานตาง ๆ เพื่อให
ผูตอบทุกคนมาเปนแบบแผนเดียวกัน มักใชในกรณีที่ตองการขอมูลกลุมตัวอยางมาก ๆ วิธีนี้นับเปนวิธีที่นิยมใชกัน
มากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชมาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ
มาตราสวนแบบลิเคิรท ประกอบดวยขอความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่ง เราอยางใดอยางหนึ่ง ที่ม ี
คําตอบที่แสดงถึงระดับความรูสึก 5 คําตอบ เชน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2. การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูวิจัยจะตอ งออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีก ารเตรียมแผนงาน
ลวงหนา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด
3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุ คคลเปาหมายไมวาจะแสงดออก
จากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เปนวิธี
การศึกษาที่เกาแก และยังเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน
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หทัยรัตน ประทุมสูตร (2542) ไดกลาวสรุปถึงการวัดความพึ งพอใจ วา เปนเรื่องที่เปรียบเทียบไดกับ
ความเขาใจทั่ว ๆไป ซึ่งปกติจะวัดไดโดยการสอบถามจากบุคคลที่ตองการจะถามมีเครื่องมือที่ตองการจะใชในการ
วิจัยหลายๆ อยาง อยางไรก็ดีถึงแมวาจะมีการวัดอยูห ลายแนวทางแตก ารศึก ษาความพึง พอใจอาจแยกตาม
แนวทางวัดได 2 แนวคิดตามความคิดเห็นของซาลีซนิคคคริสเทนส กลาวคือ
1.วัดจากสภาพทั้งหมดของแตละบุคคลเชนทีทํางาน ที่บานและทุกๆ อยางที่เกี่ยวของกับชีวิตการศึกษา
ตามแนวทางนี้จะไดขอมูลที่สมบูรณแตทําใหเกิดความยุงยากกับการที่จะวัดและเปรียบเทียบ
2. วัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชนองคประกอบที่เกี่ยวกับงาน การนิเทศงานเกี่ยวกับนายจาง
ในการวิจัยครั้ ง นี้ผูวิ จัยไดจั ดทํา แบบสํารวจความพึง พอใจในการใหบ ริก ารของศูนยบ ริก ารวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2556 ขึ้นมาโดยแบงประเด็นดังนี้
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3. ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ
4. ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
5. ดานคุณภาพการใหบริการ

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
คุณภาพบริการ (Service Quality) เปนแนวคิดดานการจัดการที่เปลี่ยนจากการเนนความเปนเลิศดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑมาเปนการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคา เปนแนวคิดที่เกิดจากความตองการของภาค
ธุรกิจที่จะหาทางเพื่อใหองคการของตนแขงขันไดในตลาด โดยใหความสําคัญตอผูบริโภคมากขึ้น
2.1 ความหมายของการบริการ
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา “บริการ” หมายถึง “การปฏิบัติรับใช
การใหความสะดวกตาง ๆ” สวนความหมายโดยทั่วไปที่มักกลาวถึง คือ การกระทําที่เปยมไปดวยความชวยเหลือ
หรือการดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่น
การบริการตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Service” ซึ่งเปนคําที่เราคุนเคยและคนสวนมากจะเรียกรอ ง
ขอรับบริก ารเพื่อ ความพึงพอใจของตน การบริการเปนการปฏิบัติง านที่ก ระทําหรือ ติดตอและคนสวนมากจะ
เรียกรองขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตน หรือติดตอและเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใช
ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามดวนวิธีการหลากหลายในกานทําใหคนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ จัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้น
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นักวิชาการทางดานการบริการ ไดนําเอาคําวา “Service” มาประยุกตเ ปนหลัก การพื้นฐานของการ
บริการซึ่งบางครั้งก็เรียกวา “หัวใจของการบริการ” โดยเนนไปที่พฤติกรรมการบริการของผูใหบริการที่ปฏิบัติตอ
ผูรับบริการ โดยแยกออกตามตัวอักษร ดังนี้คือ (น้ําลิน เทียมแกว,2556)
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (S = Satisfaction) คือ เปาหมายที่สําคัญที่สุดของการบริการที่ดีก็คือ การ
สรางความพึงพอใจ ใหผูรับบริการอยางสูงสุด ดังนั้น ผูใหบริการจะตองพยายามทาทุกสิ่งทุกอยางตามหนาที่ เพื่อ
ตอบสนองความตองการแกผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงที่สุ ดเทาที่จะทําได สมดังคําที่วา “ลูกคาคือ
พระเจา” (Customer is the God) และก็จะทําใหผูรับบริการกลับมาใชบริการอีกตลอดไป ความคาดหวังของ
ผูรับบริการ (E = Expectation) การที่ผูรับบริการไปใชบริการ ณ ที่แหงใดก็ตาม เขามักจะมีความคาดหวังวาจะ
ไดรับการบริการอยางใดอยางหนึ่ง ลักษณะของการคาดหวังของผูรับบริการ จะมีอยู 3 ระดับ คือ
1. การใหบริการหลัก (Core Service) เปนบริการที่ใหตามลักษณะงานหรือธุรกิจ เชน โรงพยาบาลตอง
ใหบริการรักษาพยาบาล โรงแรมตองใหบริการหองพัก เปนตน
2. การใหบริการตามที่คาดหวัง (Expected Service) เปนบริการที่ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับอยูแลว
เชน ถามาโรงพยาบาลตองไดรับการรักษาพยาบาลจากแพทยที่เกง ๆ ถามาพักโรงแรมคาดหวังวาจะตองมีอาหารที่
อรอยใหรับประทาน เปนตน
3. การบริการพิเศษที่เหนือความคาดหวัง (Exceeded Service) บางครั้งก็มักเรียกกันวา “บริการเหนือ
เมฆ” หรือ “บริการเปนเลิศ” เชน พนักงานโรงแรมมีกยาที
ริ ่สุภาพใสใจ พูดจาดี สุภาพ มีไมตรีจิตหรือลืมสิ่งของมี
คาไวก็สามารถไดรับคืนโดยบริการสงคืนใหถงึ บาน เปนตน
ความพรอมในใหบริการ (R = Readiness) โดยทั่วไปสิ่งที่ผูรับบริการปรารถนาที่สุดในการไปใชบริการที่
ใดก็ตาม คือ ต อ งการความสะดวกรวดเร็ว ทั นใจ ปลอดภัย ไมร อนานและความสบายไดแ ก มีคนคอยดูแ ล
ชวยเหลือ ทาใหดวยอัธยาศัยที่ดีและไมตรีจิตที่อบอุน อยางเต็มใจและใสใจ ดังนั้นความพรอมในการใหบริการจะมี
ความสําคัญอยางมากตอมาตรฐานและคุณภาพของการบริการ ทุกหนวยบริการตองมีความพรอมอยูตลอดเวลา ทัง้
ดานกําลังคน อุปกรณ สิ่งของเครื่องใช และเทคโนโลยีตาง ๆ
ความมีคุณคาของการบริการ (V = Value) การที่ผูรับบริการรับรูวาบริการที่เขาไดรับเปนบริการที่มี
คุณภาพอยางตรงไปตรงมา และคุมคากับเงินที่จายไป หรือสิทธิที่เขาพึงมี ไมถูกเอาเปรียบ ยอมทําใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจและรูสึกประทับใจ
ความสนใจตอการบริการ (I = Interest) ผูใหบริการตองใหความสนใจและใสใจตอผูรับบริการที่มารับ
บริการอยางจริงใจกับทุกคนดวยความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนใครก็ตามยอมไดรับการบริการที่ดี
ดวยกันทั้งสิ้น อยางสุภาพ ออนโยน และใหเกียรติตลอดเวลาและถาหากวาผูรับบริการมาพรอมกันทเดี ียวหลาย ๆ
คนก็ควรลาดับกอนหลังตามคิว หรือใหบริการแกเด็ก คนพิการ คนชรา สตรีมีครรภ และสุภาพสตรี กอนเปนอันดับ
แรก โดยพูดขออนุญาตคนอื่น ๆ อยางสุภาพที่สุด
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ความมีไมตรีจิตในการบริการ (C = Courtesy) ผูใหบริการตองบริการผูรับบริการทุกคนอยางสุภาพ
ออนโยน ดวยใบหนาที่ยิ้มแยม แจมใส มีชีวิตชีวา ดวยอัธยาศัยไมตรีที่อบอุน เปนมิตร รวมไปถึงกิริยามารยาทเล็ก
ๆ นอย เชน การกลาวขอโทษ ขอบคุณ เปนตน
ประสิทธิภาพของการใหบริการ (E = Efficiency) ประสิทธิภาพของการใหบริการตองเริ่มจากการทางาน
ที่เปนระบบ มีหลักการและขั้นตอนที่ชัดเจน มีการศึกษา วิเคราะห วิจัย ในการทํางาน เชน ศึกษาความตองการ
และพฤติกรรมของผูรับบริการ การปฏิบัติงานของพนักงานหรือขาราชการการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การ
กําหนดนโยบายและเปาหมายขององคกรเปนตน จะตองพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยและทันเหตุการณอยูเสมอ
การจัดอํานวยความสะดวกก็เ ปนการใหบ ริก าร การสนองความตอ งการของผูใชบ ริก ารก็เ ปนการ
ใหบริการ การใหบ ริก ารจึงสามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญ คือ เปนการชวยเหลือ และอํานวย
ประโยชนใหแกผูใชบริการ (สมิต สัชณุกร, 2550)
สรุปไดวา การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นนั้นจะตองมีหลัก
ยึดถือ ปฏิบัติ มิใชวาการใหความชวยเหลือ หรือ การทําประโยชนตอ ผูอื่น จะเปนไปตามใจของเราผูซึ่ ง เปนผู
ใหบริการ โดยทั่วไปหลักการใหบริการมีขอควรคํานึง ดังนี้
1.สอดคล อ งตรงตามความต อ งการของผู รับ บริ ก าร การให บ ริ ก ารตอ งคํ านึ ง ถึ ง ผู รับ บริก ารมาเป น
ขอกําหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการใหความชวยเหลือที่เราเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด
แตถาผูรับบริการไมสนใจไมใหความสําคัญ การบริการนั้นก็อาจจะไรคา
2.ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจคุณภาพ คือ ความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน เพราะฉะนั้นการ
บริการจะตองมุงใหผูรับบริการเกิดความพอใจและถือเปนหลักสําคัญในการประเมินผลการใหบริการ ไมวาเราจะ
ตั้ง ใจใหบ ริก ารมากมายเพียงใด แตก็เ ปนเพียงดานปริม าณแตคุณภาพของบริก ารวัดไดจ ากความพอใจของ
ผูใชบริการ
3.ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณครบถวน การใหบริการซึ่งจะสนองตอบความตองการและความพอใจของ
ผูรับบริการที่เห็นไดชัด คือ การปฏิบัติที่ตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณครบถวนเพราะหากมี
ขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากที่จะทําใหผูใชบริการพอใจ แมจะมีคําขอโทษ ขออภัย ก็ไดรับเพียงความ
เมตตา
4.เหมาะแกสถานการณ การใหบริการที่รวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตามกําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ
ความลาชาไมทันกําหนด ทําใหเปนการบริการที่ไมสอดคลองกับสถานการณ นอกจากการสงสินคาทันกําหนดเวลา
แลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของผูใชบริการ และสนองตอบใหรวดเร็วกอนกําหนดดวย
5.ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่นๆ การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะตองพิจารณาโดยรอบคอบและรอบ
ดาน จะมุงแตประโยชนที่จะเกิดแกผูใชบริการและของเราเทานั้นไมเปนการเพียงพอจะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของ
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หลายฝาย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม จึงควรยึดหลักในการใหบรืการวาจะระมัดระวังไมทําใหเกิดผลกระทบทํา
ความเสียหายใหแกบุคคลอื่นๆ ดวย
2.2 คุณสมบัติของผูทํางานบริการ
สมิต สัชฌุกร (2550) ไดอธิบายไววา คุณสมบัติ (Qualification) หมายถึง ลักษณะประจําตัวซึ้งบุคคล
ตองมีกอนที่จะไดมาซึ่งสิทธิหรือตําแหนง การพิจารณาวาผูใดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานใด หมายถึง จะทํางานได
ดีในหนาที่อะไร อาจพิจารณาจากลักษณะประจําตัวของผูนั้น ลักษณะประจําตัวของผูที่จะทํางานบริการไดดี อาจ
พิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ
1. คุณลักษณะ (Trait) หมายถึง สิ่งที่ชี้ใหเห็นความดี อาจเปนสิ่งซึ่งปรากฏใหเห็นจากภายนอก เชน
รา งกาย รูป ร า ง เป นต น หรื อ อาจเป นสิ่ ง ซึ่ ง มี อ ยู ภายใน เชน จิ ตใจ อารมณแ ละความรูสึ ก นึ ก คิ ด เป น ต น
คุณลักษณะที่ดี ยอมนํามาซึ่งผลดี จึงเปนลักษณะประจําตัวที่ถือไดวาเปนสิ่งที่ตองมีเพื่อใหเกิดคุณสมบัติครบถวน
คุณลักษณะของผูที่จะทํางานบริการไดดี มีดังตอไปนี้
1.1 มีจิตใจรักงานบริการ คนเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยความสมัครใจทุมเทแรงกายแรงใจใหแกสงิ่
นั้น ยอมเกิดจากความมีใจรักเปนทุนเดิม
1.2 มีความรูในงานที่จะบริการ งานบริการตองการความถูกตองครบถวนสมบูรณเปนสิ่งสําคัญ
ดังนั้น ผูที่จะทํางานในดานการใหบริการจําเปนจะตอ งมีความรู ความเขาใจในงานที่ตนจะตอ งใหบริก ารอยาง
ถูกตองแทจริง มิฉะนั้นจะกอใหเกิดความผิดพลาด ตกหลน เสียหายแกงานบริการนั้น ๆ ได ผูใหบริการจะต อง
ขวนขวายหาความรูในงานใหรูแจง รูจริงอยางถองแท เพื่อใหมีคุณลักษณะเพียงพอแกการเปนผูใหบริการที่ตน
รับผิดชอบ
1.3 มีความรูในงานที่จะใหบริการ ผูใหบริการจําเปนตองมีความรูในการปฏิบัติงานหรือบริการที่
ตนจะเปนผูใหบริการ เพราะการใหความรูและสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับการใหบริการเปนอยางดีแลว ก็
จะสามารถอธิบายหรือใหผูใชบริการไดเขาใจอยางชัดเจน
1.4 มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตน ผูใหบริการจะตองติดตอสัมพันธเกี่ยวของกับคนตาง ๆ
มากหนาหลายตา การวางตนจึงเปนสิ่งที่สําคัญเพราะเปนพันธะผูกพันตอผลที่ไดกระทําลงไป หากการปฏิบัติตน
เปนผลใหผูรับบริการพึงพอใจก็ดีไป แตถาในทางตรงกันขาม การปฏิบัติตนเปนผลใหผูรับบริการเกิดความไมพอใจ
ก็ยอมจะสงผลตองานบริการได การปฏิบัติตนเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังทั้งดานกายและวาจา เนื่องจากเปน สิ่ง
ปรากฏใหเห็นไดงาย ทั้งจากการแตงกาย การแสดงกิริยามารยาท การพูด การสื่อสารทั้งที่ใชถอยคําปละไมใช
ถอยคํา แตเปนภาษาที่ทําใหเกิดความเขาใจไดตาง ๆ กัน
1.5 มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ ผูใดที่ขาดความรับผิดชอบ ยอมไมอาจทํางานใดใหสําเร็จ
ไดเพราะความรับผิดชอบเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหงานบรรลุผล ผูซึ่งไมมีความรับผิดชอบยอมจะไมผูกพันตนตอ
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ผลของการกระทํา อาจเพิกเฉยละเลยตอสิ่งที่ควรทําเพื่อเกิดผลดีตองานบริการไมเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ใน
การใหบริการ หรือทําหนาที่ในการใหบริการอยางเสียไมได ความรับผิดชอบตองานในหนาที่จึงเปนคุณลักษณะที่
สําคัญมากในการทํางานบริการ
1.6 มีความรับผิดชอบตอผูใชบริการ ในดานการใหบริการนั้นผูรับบริการเปนผูที่มีความสําคัญซึ่ง
เปรียบเสมือนพระเจาหรือพระราชาและตองเปนฝายถูกเสมอ เพื่อใหมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการอยางดีที ่สุด
เมื่อใดก็ตามที่ผูใหบริการมีการผูกพันตนตอผลของการกระทําหรือพันธกิจที่ดีตอผูใหบริการ ยอมเปนหลั กประกัน
ไดวาจะมีการใหบริการอยางมีคุณภาพ เพราะจะระมัดระวังที่จะสรางความพอใจ และสนองตอบความตองการของ
ผูใชบริการอยางถูกตองและครบถวน
1.7 มีทัศนะคติตอ งานบริก ารดี การบริก ารในความหมายก็บง บอกแลววาเปนการใหความ
ชวยเหลือ ผูใหบริการเปนผูใหจึงตองมีความคิดความรูสึกตองานบริการในทางที่ชอบและเต็มใจที่จะบริการ ถาผู
ใหบริการมีความคิดความรูสึกไมชอบงานบริการ แมจะพอใจในการรับบริการจากผูอื่นก็ไมอาจจะทํางานใหเปน
ผลดีได ทัศนคติมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดของผูใหบริการเปนอันมาก ถาบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดี ก็จะ
ใหความสําคัญตองานบริการและปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เปนผลใหงานบริการมีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ
1.8 มีจิตใจมั่นคงไมโลเล ผูทํางานบริการจะตองมีความมั่นคงในจิตใจ ไมวาจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา
กระทบก็จะตองตั้งสติ และระลึกถึงงานบริการเปนสําคัญ หากมีอารมณออนไหวเกิดเหตุการณมากระทบจิตใจทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาในทางรายอยางรุนแรง ยอมจะทําใหการบริการมีผลเสียไปได ในการบริหารงานจะตองมีนโยบาย
ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนการใหบริการ ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด แมวาจะมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ผูใหบริการจะตองปรับวิธีการใหบริการโดยไม
โลเลยึดถืออยูในนโยบายเดิม
1.9 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูใหบริการจะตองเปนผูที่อยูหนางานไดพบเห็นเหตุการณตาง ๆ
เปนประสบการณตรง จึงควรมีความคิดใหม ๆ ในการปฏิบัติงานไดดี ไมควรติดยึดอยูกับการใหบริการที่เคยทํามา
อยางไรก็ทําไปอยางนั้น เปนการสานตองานที่ไมดี ไมเกิดการพัฒนา ควรที่จะเปนผูมีลักษณะเฉพาะในการคิ ด
เปลี่ยนแปลงใหมใหดีกวาเดิม มีการคิดดัดแปลงใหบริการเหนือกวาเดิม ทั้งนี้ผูมีความสรางสรรคจะมีการรับรู และ
สรางจินตนาการจากประสบการณนํามาใชในการสรางสรรคงานบริการใหดีขึ้น
1.10 มีความชางสังเกต ผูใหบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัว เปนคนมีความชางสังเกตเพราะ
หากมีการรับรูวาบริการอยางไรเปนที่พอใจของผูใชบริการ ก็จะพยายามนํามาคิดสรางสรรคใหเกิดบริการที่ดียิ่งขึ้น
เกิดความพอใจและตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากยิ่งขึ้น การรับรูที่ไดมาจากการสังเกตติดอยูใ น
ความทรงจํา สามารถนํามากอใหเกิดความคิดสรางสรรคในงานบริการไดผูใหบริการที่ไมมีความชางสังเกตจะคิดไม
ออกและแยกไมไดวาบริการที่ดีกับบริการที่ไมดีมีจุดแตกตางกันอยางไร
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1.11 มีวิจารณญาณไตรตรองรอบคอบ ในการใหบริการอาจมีเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาซึ่งผู
บริการจะตองพิจารณาคิดทบทวนตริตรองใครครวญอยางรอบคอบวาจะทําประการใด เชน ในกรณีขอใหบริการที่
เกินกวาจะปฏิบัติได หรือการเรียกรองใหบริการในกรณีที่จัดตอนโยบายของหนวยงาน เชน การขอสิทธิพิเศษ เปน
ตน ผูใหบริการจึงตองใชวิจารณญาณไตรตรองวาควรจะทําประการใดมิใชนําเรื่องที่เปนปญหามาใหผูบังคับบัญชา
ตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการทุกเรื่อง
1.12 มีความสามารถวิเคราะหปญหา ผูใหบริการจะตองมีสัมพันธทั้งโดยตรงและโดยทางออมกับ
บุคคลตาง ๆ ซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลายตางกัน ผูใชบริการสวนใหญก็มีการติดตอสัมพันธดวยตามปกติ แตบางคน
อาจนําปญหามาใหผูใหบริการ ทั้งที่เปนปญหาที่ผูใชบริการทําขึ้น เชน การกรอกขอมูลสวนตัวของผูใ ชบริการผิด
ทําใหเอกสารที่ไดรับไมถูกตอง เปนตนซึ่งผูใหบริการตองเลือกและหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรูสึกโดยทั่วไปจะเห็นไดจาก
การกระทําของบุคคล ผูใดที่มีความความรูสึก ที่ดี ก็จ ะมีก ารกระทําที่ดี จึง มีคํากลาวที่ วา “กรรมเปนเครื่อ งชี้
เจตนา” อันหมายถึง กรรมหรือการกระทําจะเปนเครื่องบงชี้ถึงสภาพความคิดและความรูสึก พฤติกรรมที่ดียอม
นํามาซึ่งผลดี จึงนับเปนลักษณะประจําตัวที่ถือไดวาเปนสิ่งที่ตองมี พฤติกรรมของผูที่จะใหบริการไดดี มีดังตอไปนี้
2.1 อัธยาศัยดี ผูใ ชบริการลวนมีความคาดหวังวา ผูใหบริการจะใหการตอนรับดวยอัธยาศัยอันดี
ดวยสีหนาแววตา ทาทางและคําพูด การตอนรับผูใหบริการดวยใบหนายิ้มแยมเปนเสนหที่สําคัญ มีภาษิตจีนเขียน
ไววา “ยิ้มไมเปน อยาคาขายดีก วา” การมองที่แววตาที่เ ปนมิตร ฉายแสงของความเต็มใจใหการตอนรับอยาง
อบอุน เปนลัก ษณะที่แสดงออกทางความคิดและความรูสึกที่ดี ทาทางที่ก ระตือ รือ รน กุลีกุจอ เปนการสราง
ความรูสึกประทับใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเขากับความรูสึกที่ดี มีน้ําเสียงไพเราะก็จะเปนคุณสมบัติที่ ดีในดาน
พฤติกรรมของผูทํางานบริการ
2.2 มีมิตรไมตรี ผูใหบริการที่มีการแสดงออกลูกคาหรือผูใชบริการเห็นวามีมิตรไมตรีก็เปนการ
ชนะใจตั้งแตตน ความมีมิตรไมตรีจะนําไปสูความสําเร็จในการใหบริการไมวาจะเปนงานประเภทใด การใหบริการที่
ดีบวกกับการใหความชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ กอใหเกิดความพอใจและความชื่นชมของผูใชบริการ ถาผูใหบริการ
แสดงถึงมิตรไมตรีและพรอมจะใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ ก็จะเกิดมนุษยสัมพันธในการใหบริการอยางมั่นคง
และเกิดมิตรภาพที่ยืนนาน
2.3 เอาใจใสสนใจงาน ความมุงมั่นในการใหบริการ มีความสัมพันธกับการเอาใจใสงานเปนอยาง
มาก เพราะหากขาดความเอาใจใสสนใจงานแลวก็จะเพิกเฉยหรือละเลยในการปฏิบัติงานหรือทํางานไปเรื่อย ๆ
เฉื่อย ๆ เอาดีไมได การพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูใหบริการวามีความเอาใจใส สนใจงานหรือไม จะตองดูว ามี
ความจริงจังในการทํางานมากนอยเพียงใด บางคนอาจแสดงออกอยางกระตือรือรนตอหนาผูบังคับบัญชา แตพอ
ลับตาผูบังคับบัญชาแลวก็เลิกสนใจงาน หันหลังใหงานไมคิดที่จะปรับปรุง
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พัฒนาใหเกิดความสะดวกในการบริการผูใชบริการ ไมดูแลในเรื่องความสะอาดของสถานที่ใหบริการทําใหเสีย
ภาพลักษณของหนวยงานที่ใหบริการ
2.4 แตงกายสุภาพ สะอาดเรียบรอย ผูใหบริการจะตองมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อใหเปนที่นาเชื่อถือ
ไววางใจของผูรับบริการ การแตงกายที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมทั้งตอสถานที่ทํางานและสถานภาพของหนวยงานจะ
ชวยใหเกิดความรูสึกที่ดีจากผูที่ติดตอเกี่ยวของดวย หากผูใหบริการแตงกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นคงไมเปนที่พอใจ
ของผูใชบริการและเกิดความรูสึกสะอิดสะเอียน ในการคัดเลือกผูใหบริการจึงตองใหความสําคัญกับการแตง กาย
เปนพิเศษ หากแตงกายไมสุภาพก็จะสอแสดงถึงความไมใสใจในความถูกตองเหมาะสม
2.5 กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม ผูใชบริการทุกคนตองการติดตอขอรับบริการจากผูซึ่งมีกิริยา
สุภาพและรังเกียจผูซึ่งมีกิริยาหยาบคายหรือหมื่นทะลึ่ง การที่มีกิริยาสุภาพออนนอมยอมเปนเครื่องเชิด หนาชูตา
หรือเปนภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแลวการแสดงออกถึงความมีมารยาท รูจักที่สูงที่ต่ํา ที่
ชอบที่ควร นับเปนสิ่งสําคัญที่ผูใหบริการจะตองตระหนักรูและประพฤติปฏิบัติอยางระมัดระวัง หากมีขอผิดพลาด
ใด ๆ เกิดขึ้นจะนําความเสียหายมาสูหนวยงานอยางมาก
2.6 วาจาสุภาพ ไมมีผูรับบริการคนใดชอบการพูดกระโชกโฮกฮาก พูดหยาบคายกาวราว พูดจา
สํารากคํา ทุกคนลวนตองการคําพูดที่สุภาพฟงแลวรื่นหู คนที่ไมยอมรับความจริงวาตนพูดไมเขาหูคน หรือคนเขา
รังเกียจที่จะฟง จะไดรับการติฉินโดยทั่วไป การทํางานบริการเปนการใหความชวยเหลือผูอื่นใหเกิดความพึงพอใจ
จึงตองเปนผูมีวาจาสุภาพ เพื่อใหผูใชบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ การคัดเลือกผูทํางานบริการจึง
ควรจะสัม ภาษณเพื่อจะไดส นทนาปอ นคําถามและฟง คําตอบวา บุคคลใดมีการใชถอยคําอยางไร วาขาสุภาพ
หรือไมเพียงใด
2.7 น้ําเสียงไพเราะ การแสดงออกทางน้ําเสียงของแตละคนจะแตกตางกันออกไป บางคนพูดมี
น้ําเสียงชวนฟง น้ําเสียงแสดงถึงความเต็มใจในการใหความเอื้อเฟอชวยเหลือ ในขณะที่บางคนมีน้ําเสียงหวนหรือที่
เรียกกันวา พูดไมมีหางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไมวาผูใดจะมีธรรมชาติของเสียงที่เปลงออกมาเปน
คําพูดอยางไร การที่จะทํางานบริการไดดีก็จะตองเปนผูที่มีน้ําเสียงไพเราะ แมวาจะไมไพเราะเสียงหวาน เสียงดี
อยางนักรอง แตจะตองมีน้ําเสียงชัดเจนและชวนฟงจึงจะมีความเหมาะสมในการทําหนาที่บริการ
2.8 ควบคุมอารมณไดดี ผูใหบริการจะตอ งมีอ ารมณมั่นคง เพราะอยูในสถานการณที่จะตอ ง
พบปะผูคนมากหนาหลายตา ซึ่งมีภูมิหลังตาง ๆ กัน ผูใชบริการบางคนมีกิริยาดี มีความสุภาพและมีความเปนผูดี
แตบางคนอาจจะมีกิริยามารยาทไมดี แสดงทาทางหยิ่ง ยโส พูดจาโอหัง กาวราว หรือมีอุปนิสัยใจรอนตองการ
บริการที่ร วดเร็วทันใจ เมื่อไมไดดังใจอาจพูดตําหนิหรืออาจถึงขั้นขูตะคอกดวยกิริยาหยาบคาย ผูใหบริ ก ารไม
อาจจะแสดงอารมณตอบโตไดและตองควบคุมอารมณดวยความอดทนอดกลั้น
2.9 รับฟงและเต็มใจแกไขปญหา พฤติกรรมที่แสดงออกของผูใหบริการ จะตองสนองตอบความ
ตองการของผูใชบริการ ดังนั้น เมื่อผูใชบริการมีปญหาหรือขอรองเรียนใด ๆ ผูใหบริการจะตองแสดงความสนใจรับ
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ฟงปญหาเปนเบื้องตน จะดวนบอกปดหรือแสดงทาทีไมสนใจรับรูปญหายอมไมได นอกจากแสดงความเอาใจใส
อยางจริงจังแลว จะตองมีความรูสึกเต็มใจที่จะใหความชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ ใหแกผูใชบริการดวย เพราะการ
ที่ผูใหบริการเพียงแตรับฟงอยางเดียวยอมไมเปนการเพียงพอทั้งจะทําใหผูใชบริการรูสึกวาเปนการรับฟงอยางขอ
ไปที แตถาเมื่อใดที่มีความกระตือรือรนดําเนินการแกปญหาจะทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
2.10 กระตือรือรน อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือรนเปนพฤติกรรมที่ดีอยางยิ่งในงาน
บริการ หากผูทํางานบริการเปนคนเนิบเนือยเฉื่อยแฉะแลวยอมมีลักษณะที่ทําใหผูใชบริการหมดศรัทธาและไม
คาดหวังที่จะไดรับบริการอยางทันทวงที บุคคลที่ขาดความกระตือรือรน นอกจากนี้จะทําใหภาพลักษณของงาน
บริการเสียไปแลว ยังจะเปนผลใหการบริการลาชาและผิดเวลาหรือไมทันกําหนดที่ควรจะเปน
2.11 มีวินัย ผูใหบริการที่มีระเบียบวินัยจะทํางานเปนระบบ มีความคงเสนคงวา และมีนิสัยยึด
มั่นในคําสัญ ญา เมื่อหนวยงานมีนโยบายกําหนดไวเปนหลักการวาจะใหบริการแกผูรับบริการอยางใดแลวก็จ ะ
ปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด ดั งนั้น ในการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติในการเปนผูทํางาน
บริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเปนเรื่องสําคัญ
2.12 ซื่อสัตย การใหบริการจะตองใหความชวยเหลืออยางถูกตองตรงไปตรงมา ไมบิดพลิ้วหรือให
เลหกลฉอฉล ผูใชบริการทุกคนตองการติดตอสัมพันธกับคนที่ซื่อสัตยและรักษาคําพูดไมชอบติดตอกับคนพูดโปปด
มดเท็จ ตลบตะแลง ดัง นั้น พฤติก รรมที่แสดงออกถึง ความซื่อ สัตยรัก ษาคําพูด จึง เปนสุดยอดปรารถนาของ
ผูใชบริการ
นอกจากลักษณะเฉพาะตัวขางตนแลว คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ดียอมชวยใหการทํางานบริการดีขึ้นอีก หากได
ปฏิบัติอยางจริงจังเปนนิสัยก็จะเปนพื้นฐานใหงานบริการสําเร็จดวยดี
2.3 เทคนิคการใหบริการ
ในสวนของหลักการใหบริการนั้น อาจกลาวไดวา การบริการเปนหัวใจหลักของการสรางความสัมพันธที่ดี
กับผูใชบริการและนําไปสูความสําเร็จขององคการได ดังนั้นหลักการใหบริการจําเปนจะตองคํานึงถึงปจจัยหลาย
ประการที่จะทําใหผูใชบริการเกิดความรูสึกประทับใจในการบริการมากที่สุดซึ่งหลักการใหบริการที่ดีมีด วยกัน 5
ประการ โดยสรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้ (สมิต สัชณุกร, 2543)
1. สอดคลองตรงตามความตองการของผูใชบริการ การใหบริการตองคํานึงถึงผูใชบริการเปนหลักจะตอง
นําความตองการของผูใชบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการใหความชวยเหลือที่เราเห็นวา
ดีและเหมาะสมแกผูใชบริการเพียงใดแตถาผูใชบริการไมสนใจไมใหความสําคัญ การบริการนั้นก็อาจจะไรคา
2. ทําใหผูใชบริการเกิดความพอใจคุณภาพคือความพอใจของผูใชบริการเปนหลักเบื้องตน เพราะฉะนั้น
การบริการจะตองมุงใหผูใชบริการเกิดความพอใจ และถือเปนหลักสําคัญในการประเมินผลการใหบริการไมวาเรา
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จะตั้ง ใจใหบริการมากมายเพียงใดแตก็เ ปนเพียงดานปริม าณแตคุณภาพของบริก ารวัด ไดดวยความพอใจของ
ผูใชบริการ
3. ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณครบถวนการใหบริการซึ่งจะสนองตอบความตองการและความพอใจของ
ผูใชบริการที่เห็นไดชัดคือ การปฏิบัติที่ตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณครบถวน เพราะหากมี
ขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากที่จําทําใหผูใชบริการพอใจ แมจะมีคําขอโทษขออภัยก็ไดรับ เพียงความ
เมตตา
4. เหมาะสมแกสถานการณ การใหบริการที่รวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตามกําหนดเวลาเปนสิ่ง
สําคัญ ความลาชาไมทันกําหนด ทําใหเปนการบริการที่ไมส อดคลองกับ สถานการณ นอกจากการสงสินคาทัน
กําหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของผูใชบริการและสนองตอบใหรวดเร็วกอนกําหนดดวย
5. ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่นๆ การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะตองพิจารณาโดยรอบคอบรอบดาน
จะมุงแตประโยชนที่จะเกิดแกผูใชบริการและฝายเราเทานั้น ไมเปนการเพียงพอจะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของหลาย
ฝาย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอมจึงควรยึดหลักในการใหบริการวาจะระมัดระวังไมทําใหเกิดผลกระทบทําความ
เสียหายใหแกบุคคลอื่นๆ ดวย
การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง การสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชน โดยมีหลักการ
หรือแนวทาง (Millett อางถึงในอัญชไม จันทมาศ, 2544) คือ
1. การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคน
เทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีด
กันในการใหบริการ ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติ ในฐานะที่เปนบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน
2. การใหบริการที่ตางเวลา หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการใหบริการสาธารณะจะตองตรงผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงเวลา ซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจใหแก
ประชาชน
3. การใหบริการอยางเพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะมีจํานวนการใหบริการ และ
สถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม Millett เห็นวา ความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามี
จํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดแกผูมารับบริการ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชน
ของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได
5. การใหบ ริการอยางกาวหนา หมายถึง การใหบริก ารสาธารณะที่มีการปรับ ปรุง คุณภาพ และผลการ
ปฏิบัติง าน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม ประสิท ธิภาพ หรือ สามารถที่จ ะทําหนาที่ไดมากขึ้น โดยใชทรัพ ยากร
เชนเดิม
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การใหบริการที่ดี เปนสวนหนึ่งขึ้นกับการเขาถึงบริการ โดยทีแนวความคิดเกี่ยวกั บการเขาถึงการบริการ
ดังนี้
1.ความเพียงพอของการบริก ารที่มีอ ยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอ ยูกับความตองการขอรับ
บริการ
2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง
3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงใหบริการ ไดแก แหลงบริการที่ผูบริการยอมรับวาให
ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูรับบริการ ในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใชบริการดวย
หลักการใหบริการ มีผูวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในมิติการใหบริการไดสรุปหลักการใหบริการ ได
ดังนี้
1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคล เปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและบริการที่องคการ
จัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตอ งการของบุคลากรสวนใหญหรือ ทั้งหมด มิใชจัดใหบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ
2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินการไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มิใชทํา
ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอหนากัน ไมมีสิทธิพิเ ศษ
แกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมอื่น ๆอยางเห็นไดชัด
4. หลักความประหยัดคาใชจายที่ตองใชในการบริการ จะตองไมมากจนเกินกวาผลที่ไดรับ
5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการ จะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติไดงาย สะดวกสบาย
สิ้นเปลืองทรัพยากร ไมมากนักทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป
สอดคลองกับ ปุณณภา เจริญธรรมวัฒน และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2548) กลาวคือ แนวคิดการบริการของ
ปรัชญา เวสารัชช ที่ไดจําแนกองคประกอบหรือสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรมระหวางการติดตอของผูใหบริการ และ
รับบริการออกเปน 4 ประเภท คือ
1. สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพทั่วไปที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการบริการสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบ
ตอความรูสึกของผูรับบริการ ไดแก การเดินทางที่สะดวกและงายตอการมาติดตอขอรับบริการ สถานที่ ของหนวย
บริการ ไดแก ตัวอาคารตองมีความเหมาะสม อยูในสภาพแวดลอมที่ดี สภาพหองน้ําตองมีความสะอาด ปลอดภัย
และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
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2. การประชาสัมพันธจะชวยใหผูรับบริการเกิดความมั่นใจในการคิดตอลดความสับสน รูเงื่อนไข รูขั้นตอน
และรูวิธีการปฏิบัติงานในการติดตอขอรับริการ
3. กระบวนการบริการ ความประทับใจที่ดีของรับ บริการขึ้นอยูกับกระบวนการการบริก ารที่ร วดเร็ว
ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง โปรงใสและสะดวก
4. เจาหนาที่บริการ พฤติกรรมและวิธีการบริการของเจาหนาที่บริการมีความสําคัญมากที่สุด ในการสร าง
ความประทับใจในการบริการ ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวของกับผูใหบริการมีดังนี้
บุคลิกภาพของเจาหนาที่บริการ ในดานรูปรางหนาตา เสื้อผาเครื่องประดับ การแตงหนา แตงเล็บ ทําผม
ควรมีความเรียบรอย ดูแลวสะอาดตาการพูดจาและการตอบคําถาม มีการยิ้มแยมแจมใสและทักทาย ซักถามความ
ตองการ อธิบายใหความกระจางแกผูรับบริการ โดยใชคําพูดที่เขาใจงาย ไมปดความรับผิดชอบ สําหรับ แนวคิด
ของ ซึ่ง Kotler (2003) ไดกลาวไววา การบริการเปนการกระทํา หรือการดําเนินการซึ่งไมมีลักษณะที่เปนตัวตน
และไมสามารถครอบครองเปนเจาของไดที่ฝายหนึ่ งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง ผลผลิตของการบริก ารอาจเกี่ยวขอ ง
หรือไมเกี่ยวของกับสินคาก็ได นอกจากนี้ไดเสนอแนวคิดของกับการบริการไววาเปนพฤติกรรมกิจกรรม การกระทํา
ที่บุคคลหนึ่งทําให หรือสงมอบตออีกบุคคลหนึ่งโดยมีเปาหมายและมีความตั้งใจในการสงมอบบริการอันนั้น ดังนั้น
จะเห็นไดวาปจจัยที่สําคัญของการบริการ คือผูใหบริการและผูรับบริการ โดยจําเปนจะตองมีระบบการทํางาน
ขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวกสบาย รวมไปถึงสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ขอควรปฏิบัติในการใหบริการ
ขอควรปฏิบัติในการใหบริการ มีดังนี้ (สมพร ภูชํานิ, 2551)
1. ตั้งใจและเต็มใจฝกตนเองในการใหความชวยเหลือผูอื่นเสมอการใหบริการตองเต็มไปดวยการใหความ
ชวยเหลือ ซึ่งตามปกติคนเรามักจะเรียกรองจากผูอื่น ตองการเปนผูรับการชวยเหลือมากวาเปนผู ให จึงตองฝกอยู
เสมอจนกลายเปนนิสัย
2. ทํางานใหถูกตองตามมาตรฐาน เพื่อใหเปนที่ยอมรับของใชบริการจนเกิดการยอมรับ จะตองบริการใน
ระดับที่เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานซึ้งผูเกี่ยวของยอมรับ
3. ทําดวยความรวดเร็วตรงตามเวลา ไมใหเกิดความลาชา ผิดนัดการให ขอมูลเอกสารการบริการจะตอง
คํานึงถึงเรื่องเวลาเปนสําคัญ แมจะใหบริการดีแทบทุกดานแตผิดเวลามีความลาชาไมสามารถสงมอบไดตรงตาม
กําหนดเวลา ก็จะทําลายงานบริการใหเกิดความสียหาย
4. ทําอยางครบถวนสมบูรณ เพื่อปองกันขอตําหนิติบนจากผูใชบริการสิ่งที่ลูกคายอมรับไมได คือ การ
ใหบริการที่ผิดพลาดหลนโดยเฉพาะการผิดพลาดตกหลนในสาระสําคัญ ซึ่งผูใชบริการอาจไมเพียงแตตําหนิเทานั้น
อาจะเรียกรองคาเสียหายอีกดวย
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5. ทําใหผูใชบริการเกิดความพอใจ ดวยบริการที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ คงเสนคงวาการบริการที่ผูใชบริการ
เกิดความพอใจจะตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ มิใชผูใหบริการปฏิบัติตามอารมณ จะตองมีมาตรฐานและปฏิบัติใหได
ตามมาตรฐานทุกครั้งไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สมหมาย เปยถนอม (2551) ไดวิ จัยเรื่อ ง ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาในการไดรับ การบริก ารจาก
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ ทราบความรูสึก ของนัก ศึก ษาในการไดรับ การบริก ารจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) การบริการดานวิชาการ ไดแกการบริการในดานการ
ลงทะเบียนเรียน (การลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนรายวิชา การเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน) การขอคํารองเกี่ยวกับ
งานวิชาการ การติดตามผลการเรียน 2) การบริการดานกิจการนักศึกษาไดแก การบริการเรื่องทุนการศึกษา การ
จัดกิจกรรมตาง ๆ การจัดแขงขันกีฬา และ 3) การบริการดานอาคารสถานที่ ไดแก การใชหองเรียน การใชหองน้ํา
– หองสวม การใชสนามกีฬา ผลการวิจัยพบวา1. การบริการดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง คาระดับความพึง
พอใจเปน 3.24(จากคะแนนเต็ม 5) โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ การลงทะเบียนเรียน (3.30) การขอคํารอง
เกี่ยวกับงานวิชาการ (3.23) และการติดตามผลการเรียน (3.19)2. การบริการดานกิจการนักศึกษา อยูในระดับ
ปานกลาง คาระดับความพึงพอใจเปน3.28 โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ (3.30) การจัด
แขงขันกีฬา (3.30) และทุนการศึกษา (3.22)3. การบริการดานอาคารสถานที่ อยูในระดับปานกลาง คาระดับ
ความพึงพอใจเปน3.02 โดยเรียงจากมากไปนอย คือ การใชหอ งเรียน (3.34) การใชหองน้ํา – หองสวม (สุขา)
(2.89)และการใชสนามกีฬา (2.83)
สมพร ภูชํานิ (2551) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอการใหบริการของ
งานบริการการศึก ษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 399 คน ผลการวิจัยพบวา นัก ศึก ษา
ปริญ ญาตรีมีความพึง พอใจที่ มีตอ การใหบ ริก ารของงานบริก ารการศึก ษา โดยรวมและในแต ล ะดาน พบว า
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีมีความพึง พอใจอยูในระดับ ปานกลาง และความคิดเห็นและขอ เสนอแนะตอ การ
ใหบริการของงานบริการการศึกษา มีดังนี้ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณที่มีการ
ติดตอและที่นั่งพักรอเจาหนาที่ ดานการบริการของเจาหนาที่ เจาหนาที่ควรมีมนุษยสัมพันธและแนะนํานักศึกษา
ที่มาขอรับบริการดวยวาจาไพเราะ ยิ้มแยม ไมปดความรับผิดชอบระหวางเจาหนาที่ ดานวิธีการและขั้นตอนการ
ใหบริการ ควรปรับปรุงขั้นตอนของการใหบริการการศึกษาใหเสร็จภายในเวลาที่รวบรัดและรวดเร็ว (One-StopService) และดานการใหขอมูลขาวสารและคําปรึกษาแนะแนว ควรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของงานบริการ
การศึกษาใหรวดเร็ว สม่ําเสมอและหลายชองทาง เชน ติดประกาศหลายๆ บอรด เสียงตามสายของมหาวิทยาลัย
และจัดทําแผนพับ โปสเตอร เพื่อประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง
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หองสมุดวิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการของ
หองสมุดวิทยาลัยทองสุข ศูนยการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ผลความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับหนึ่ง คือ ดานความนาเชื่อถือของบริการ อันดับรองลงมาคือ
ดานการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และอันดับสุดทายคือ
ดานผูใหบริการ ตามลําดับ
น้ําลิน เทียมแกว (2556) ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอคุณภาพการให บริการของสํานัก วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2555 โดยศึกษาทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรหองสมุด ดาน
กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
การประชาสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพทั่วไปของผูใชบริการสวนใหญเปนนิสิตปริญญาตรีมากที่สุด มีความถี่ในการเขาใชบริการมากกวา
15 ครั้ง /เดือ น ใช บ ริ ก ารทั้ ง สองลัก ษณะ คือ ใชบ รการภายในสํา นัก วิท ยบริก าร และใช บ ริ ก ารผ านระบบ
อินเทอรเน็ต ชวงเวลาของการใชง านเขาใชบริการมากสุดคือชวงเวลา 12.01 น. – 16.00 น. สําหรับประเภท
บริการที่ใชไดแก บริการยืม-คืน บริการอินเทอรเน็ต/WiFiและบริการอาน
2. ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมผูใชบริการ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานบุคลากรผูใหบริการ รองลงมาไดแกดานประชาสัมพันธ และดาน
กระบวนการและขั้นตอนการ
3. ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการดานทรัพยากรหองสมุด พบวา ผูใชบริการตองการใหสํานักวิทย
บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่ม มากขึ้นเพื่อ ใหเ พียงพอกับความตองการโดยเฉพาะสาขาปฐมวัย และ
ประวัติศาสตร ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ พบวาผูใชบริการหาหนังสือบนชั้นไมพบ และการยืม
ระหวางหองสมุดควรใชบัตรประจําตัวนิสิตหรือบัตรนักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ได ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกควรเพิ่มจํานวนคนและเครื่อง ถายเอกสาร เพิ่ม ที่นั่งอานในชวงกอ นสอบ ประตูเ ขา – ออกไมอานบัตร
คอมพิวเตอรสําหรับคนควา ขาดประสิทธิภาพ และขยายจุดบริการเครือขายไรสาย ดานการประชาสัมพันธควรมี
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับหองสมุดใหเร็วมากขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เ ปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอก
ที่มีตอการใหบริการ ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2556 เพื่อให
ทราบถึง ความพึงพอใจในการใหบริก ารของศูนยบ ริก ารวิชาการ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ และกอ เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังตอไปนี้
ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจําป 2556
ความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอก ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยการสอบถามกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศูนยบริการวิชาการ สถาบันวิทยบริการตางๆ และความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับ
งานบริการทางวิชาการ จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เ กี่ย วของ และจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
สามารถสืบคนทาง Internet ผานทาง Website สืบคนตางๆ เปนตน
2. นําหลักการที่ไดจากการศึกษา แนวคิดตางๆ มาบูรณาการสังเคราะหเปนแนวทางในการสอบถามความ
พึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2556
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เปนผูใชบริการกับ
ศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ จํานวน 50 คน โดยใชวิธีก ารคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จากผูเขารับบริการ ผูรับบริการฝกอบรม และผูวาจางใหศูนยบริการวิชาการจัดกิจกรรม/
โครงการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย เปนแบบสํารวจที่สรางขึ้นตามแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูล เบื้อ งตน จํานวน 5 ขอ เกี่ยวกับ เพศอายุ ระดับ การศึก ษาประเภท
หนวยงาน และความถี่ในการใชบริการศูนยบริการวิชาการเปนแบบสํารวจแบบตรวจรายการ (check list)และเติม
ขอมูล
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 32 ขอ แบงขอคําถามออกเปน5 ดาน ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
และดานคุณภาพการใหบริการสําหรับลักษณะของแบบประเมินจะเปนแบบชนิดประเมินคา 5 ระดับ (rating
scale) ตามเกณฑ ดังนี้
5
หมายถึง
ระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
ระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
ระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอ คิดเห็น และขอ เสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ย วกั บ ความพึง พอใจในการให บ ริ ก ารของ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนคําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสํารวจแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแบบแบบสํารวจไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) จากการใชเทคนิค
IOC (item objective congruence Index) หรือดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคกับ
ผูทรงคุณวุฒิดานวัดและประเมินผล จํานวน 3 คน หลังจากนั้นนําแบบสํารวจมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีรายละเอียดดังนี้
1. สอบถามผู ใ ช บ ริ ก ารโดยใช แ บบสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ชบ ริ ก ารของศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 50 ชุด โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
2. นําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจผูใชบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒมาตรวจสอบความถูก ตองสมบูร ณของแบบสํารวจและนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่อ ง
คอมพิวเตอรตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจั ยไดนํ าข อ มู ล จากแบบสํ ารวจเกี่ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการใหบ ริก ารของศู นย บ ริ ก ารวิ ชาการ
มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดร วบรวมมาทําการวิเ คราะหค าทางสถิติโ ดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.แบบสํารวจประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check list) นํามาคาเฉลี่ย ( ) และความถี่ ออกมาในรูป
ของรอยละ
2.แบบสํารวจประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)นํามาแจกแจงเปนความถี่ นําเสนอขอมูล
โดยใชวิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางวิเคราะห
ประกอบความเรียงโดยกําหนดชวงคะแนนและความหมายดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุด
คาคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน ธันวาคม 2556 ถึง เมษายน 2556 โดยใช
ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 50 คน โดยวิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งจากผู ใ ช บ ริ ก ารศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการ แบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผูเขารับบริการ ผูรับบริการฝกอบรม และผูวาจางใหศูนยบริการ
วิชาการจัดกิจกรรม/โครงการ และนําแบบสํารวจมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองครบถวนของขอมูล
ในแบบสํารวจทุกฉบับ พบวาแบบสํารวจฉบับที่ส มบูรณมีจํานวน 50 ชุด เชนกัน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเ คราะห
ขอมูลจากแบบสํารวจที่รวบรวมได สามารถจําแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสํารวจ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
การวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัยไดศึก ษาไดสํารวจระดับความพึง พอใจในการใหบริก ารของศูนยบ ริก ารวิชาการ
มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ ร จํานวนทั้งสิ้น 50 คน จําแนกตามลักษณะทั่วไป ไดแก เพศอายุ ระดับการศึกษา
ประเภทหนวยงาน และความถี่ในการใชบริการศูนยบริการวิชาการดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ความถี่
- ชาย
22
- หญิง
28
รวม
50

รอยละ
44.0
56.0
100.0

จากตารางที่ 1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56 และรองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ (ป)
ความถี่
- 21-30 ป
16
- 31-40 ป
16
- 41-50 ป
11
- 51 ปขึ้นไป
7
รวม
50

รอยละ
32.0
32.0
22.0
14.0
100.0

จากตารางที่ 2 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญอายุ 21-30 ป และ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 22 และ 51 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความถี่
- ต่ํากวาปริญญาตรี
8
- ปริญญาตรี
12
- ปริญญาโท
14
- ปริญญาเอก
16
รวม
50

รอยละ
16.0
24.0
28.0
32.0
100.0

จากตารางที่ 3 จํา นวนรอ ยละของผู ตอบแบบสอบถาม จํ าแนกตามระดับ การศึก ษา พบวา ผูต อบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 28
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24 และต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทหนวยงาน
ประเภทหนวยงาน
ความถี่
รอยละ
- หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
22.0
- หนวยงานภาครัฐ
11
22.0
- รัฐวิสาหกิจ
9
18.0
- องคกร/บริษัท/หนวยงานเอกชน
12
24.0
- อื่นๆ
7
14.0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 4 จํานวนรอ ยละของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทหนวยงาน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญทํางานในองคกร/บริษัท/หนวยงานเอกชน คิดเปนรอยละ 24 รองมาคือ หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 22 รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 18 และอื่นๆ
คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการเขาใชบริการ
ความถี่ในการเขาใชบริการ
ความถี่
รอยละ
- 1-2 ครั้ง
16
32.0
- 3-4 ครั้ง
5
10.0
- 5 ครั้งขึ้นไป
29
58.0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการเขาใชบริการศูนยบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2556 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขามาใชบริการ
จํานวน 5 ครั้งขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคือจํานวน 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32 และจํานวน 3-4 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 10 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาได สํ า รวจระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2556 จํานวนทั้งสิ้น 50 คน จําแนกตามความพึงพอใจในการใหบริการ
ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบงออกเปน 5 ประเด็น คือ
1. ดานเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3. ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรบั
4. ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
5. ดานคุณภาพการใหบริการ
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโ รฒ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ประเด็น/ความเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่มีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ และเปนมิตร
2. เจาหนาที่แตงกายสุภาพ และเหมาะสมกับงาน
3. เจาหนาที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ
4. เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตย สุจริต
5. เจาหนาที่ใหเกียรติตอผูใชบริการ
6. เจาหนาที่ใหบริการผูใชบริการดวยความมั่นคงทางอารมณ
7. เจาหนาที่ใหบริการผูใชบริการดวยการเห็นคุณคาของงานที่มาติดตอ
8. เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญและรอบรูเกี่ยวกับงานที่ใหบริการ
9. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
10. เจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน
11. เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคไดอยางเหมาะสม
12. เจาหนาที่ใหบริการผูใชบริการดวยความพยายามเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.74
4.52
4.50
4.46
4.54
4.52
4.50
4.46
4.46
4.46
4.46
4.50
4.51

.443
.504
.505
.503
.503
.504
.505
.503
.503
.503
.503
.505
.501

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 6 ความพึง พอใจในการใหบ ริก าร ศูนยบ ริก ารวิชาการ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ผูใชบริก ารมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.51 สามารถเรียงอันดับจากมากไปหานอยจํานวนสามอันดับแรกได ดังนี้ เจาหนาที่มีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ
และเปนมิตร ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 รองลงมาคือ เจาหนาทีใ่ หเกียรติตอผูใชบริการ
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และเจาหนาที่แตงกายสุภาพเหมาะสมกับงาน และ
เจาหนาที่ใหบริการผูใชบริการดวยความมั่นคงทางอารมณ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.52 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโ รฒ
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
ประเด็น/ความเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการมีความหลากหลาย
2. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการมีความถูกตอง ไมมีขอผิดพลาด
3. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการมีความสะดวกรวดเร็ว
4. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการเปนระบบและเปนขั้นตอน
5. ศูนยบริการวิชาการมีความนาเชื่อถือ โปรงใสในการใหบริการ
6. ศูนยบริการวิชาการมีอุปกรณ เครื่องมือทันสมัยในการติดตอสื่อสาร
หรือใหบริการ
7. ขาพเจาไดรับการบริการที่สอดคลองกับความคาดหวัง
8. ศูนยบริการวิชาการมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.40
4.30
4.42
4.52
4.56

.543
.606
.586
.498
.503

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56

.503

มากที่สุด

4.48
4.48
4.46

.490
.490
.547

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 ความพึง พอใจในการใหบ ริก าร ศูนยบ ริก ารวิชาการ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 สามารถเรียงอันดับจากมากไปหานอยจํานวนสามอันดับแรกได ดังนี้ ศูนยบริการวิชาการมีความ
นาเชื่อถือ โปรงใสในการใหบริการ และศูนยบริการวิชาการมีอุปกรณ เครื่องมือทันสมัยในการติดตอสื่อสาร หรือ
ใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมาคือ การใหบริการของศูนยบริการ
วิชาการเปนระบบและเปนขั้นตอน ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และ ผูใชบริการไดรับ

36
การบริการที่สอดคลองกับความคาดหวัง และศูนยบริการวิชาการมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโ รฒ
ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ
ประเด็น/ความเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. ศูนยบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธการใหบริการในสื่อตางๆเปน
ประจํา
2. ศูนยบริการวิชาการมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยอยูเสมอ
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.48

.543

มาก

4.48
4.48

.543
.543

มาก
มาก

จากตารางที่ 8 ความพึง พอใจในการใหบ ริก าร ศูนยบ ริก ารวิชาการ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ พบวา ผูใชบริก ารมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ศูนยบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธการใหบริการในสื่อตางๆเปน
ประจํา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และศูนยบริการวิชาการมีการพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการที่ทันสมัยอยูเสมอ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 เชนกัน
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ตารางที่ 9 ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิช าการ มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโ รฒ
ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
ประเด็น/ความเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. ศูนยบริการวิชาการมีทําเลที่ตั้งสะดวกตอการติดตอใชบริการ
2. ปายบอกสถานที่ตั้งของศูนยบริการวิชาการมีความชัดเจน
3. ศูนยบริการวิชาการมีการจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน เปนระเบียบ
สะดวกในการติดตอ
4. การจัดสภาพแวดลอมของศูนยบริการวิชาการมีความสะอาด สบายตา
5. ศูนยบริการวิชาการมีที่นั่งพักเพื่อคอยรับบริการเพียงพอตอความตองการ
6. ศูนยบริการวิชาการมีหองประชุมเพียงพอตอการใหบริการ
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.46
4.42

.562
.471

4.46

.484

มาก
มาก
มาก

4.56
4.38
4.42
4.45

.503
.453
.471
.491

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 ความพึง พอใจในการใหบ ริก าร ศูนยบ ริก ารวิชาการ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอ ม พบวา ผูใชบ ริการมีความพึง พอใจโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 สามารถเรียงอันดับจากมากไปหานอยจํานวนสามอันดับแรกได ดังนี้ การจัด
สภาพแวดลอมของศูนยบริการวิชาการมีความสะอาด สบายตา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.56 รองลงมาคือ ศูนยบริการวิชาการมีทําเลที่ตั้งสะดวกตอการติดตอใชบริการ และศูนยบริการวิชาการมีการจัด
สถานที่ภายในเปนสัดสวน เปนระเบียบสะดวกในการติดตอ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46
และปายบอกสถานที่ตั้งของศูนยบริการวิชาการมีความชัดเจน และศูนยบริการวิชาการมีหองประชุมเพียงพอตอ
การใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ตามลําดับ

38
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโ รฒ
ดานคุณภาพการใหบริการ
ประเด็น/ความเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. ขาพเจาพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการในภาพรวม
2. ขาพเจาประทับใจการใหบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการ
3. หากขาพเจาตองดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ ขาพเจาจะนึกถึง
ศูนยบริการวิชาการเปนแหงแรก
4. ขาพเจาจะแนะนําผูอื่นใหเขามาใชบริการศูนยบริการวิชาการ
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.58
4.54

.498
.503

4.42

.609

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.48
4.51

.504
.528

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 10 ความพึง พอใจในการใหบริการ ศูนยบ ริก ารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.51 สามารถเรียงอันดับจากมากไปหานอยจํานวนสามอันดับแรกได ดังนี้ ผูใชบริการพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ
จากศูนยบ ริการวิชาการในภาพรวม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 รองลงมาคื อ
ผูใชบริการประทับใจการใหบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 และผูใชบริการจะแนะนําผูอื่นใหเขามาใชบริการศูนยบริการวิชาการ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 ตามลําดับ

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. เจาหนาที่ตั้งใจทํางาน และมีจิตบริการที่ดี
2. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูแบบองครวมใหครบวงจรในหลายๆดาน
3. ควรเพิ่มบุคลากรในการทํางานใหมากขึ้น
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บทที5่
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึก ษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริก ารศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และเพื่อนําปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่1 ธันวาคม 2556 ถึง 30
เมษายน 2556 โดยผูวิจัยจะสุมตัวอยางจากผูใชบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผูเขารับ บริการ ผูรับบริการฝกอบรม และผูวาจางใหศูนยบริการ
วิชาการจัดกิจกรรม/โครงการ จํานวน 50 คนซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56 และรองลงมาเปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 44 สวนใหญมีอายุ 21-30 ป และ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ 41-50 ป คิดเปน
รอยละ 22 และ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 14
การศึกษาอยูในระดับปริญญาปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 28
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24 และต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16 ทํางานอยูในองคกร/บริษัท/หนวยงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 24 รองมาคือ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหนวยงานภาครัฐ คิด
เปนรอยละ 22 รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 18 และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 14
สําหรับ ความถี่ในการเขาใชบริก ารสวนใหญ เขามาใชบ ริการจํานวน 5 ครั้ง ขึ้นไป คิดเปน รอยละ 58
รองลงมาคือจํานวน 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32 และจํานวน 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ใน
ภาพรวมและรายดาน พบวา ความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายดานอันดับที่ 1 คือ มีอัธยาศัย
ไมตรี มีความสุภาพ และเปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหเกียรติตอผูใชบริการ
แตงกายสุภาพเหมาะสมกับงาน และใหบริการผูใชบริการดวยความมั่นคงทางอารมณ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด
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ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก และเมื่อพิจ ารณารายดานอันดับที่ 1 คือ ศูนยบ ริการวิชาการมีความนาเชื่อ ถือ โปรงใสในการ
ใหบริการ และศูนยบริการวิชาการมีอุปกรณ เครื่องมือทันสมัยในการติดตอสื่อสาร หรือใหบริการ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การใหบริการของศูนยบริการวิชาการเปนระบบและเปนขั้นตอน มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด สวนผูใชบริการไดรับการบริการที่สอดคลองกับความคาดหวัง และศูนยบริการวิชาการมีการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ศูนยบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธการใหบริการในสื่อตางๆเปนประจํา และ
ศูนยบริการวิชาการมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยอยูเสมอ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม พบวา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานอันดับที่ 1 คือ การจัดสภาพแวดลอมของศูนยบริการวิชาการมี
ความสะอาด สบายตา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ศูนยบริการวิชาการมีทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการติดตอใชบริการ มีการจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน เปนระเบียบสะดวกในการติดตอ ปายบอกสถานที่ตั้ง
ของศูนยบริการวิชาการมีความชัดเจน และมีหองประชุมเพียงพอตอการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณารายดานอันดับที่ 1 คือ ผูใชบริการพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการในภาพรวม มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผูใชบริการประทับใจการใหบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และผูใชบริการจะแนะนําผูอื่นใหเขามาใชบริการศูนยบริการวิชาการ มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก
สวนในขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่ตั้งใจทํางาน และมีจิตบริการที่ดี นอกจากนี้ควรพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูแบบองครวมใหครบวงจรในหลายๆดาน และควรเพิ่มบุคลากรในการทํางานใหมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ผูวิจัยอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยภาพรวมผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากศูนยบริการวิชาการ
ไดมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยไดนําผลการวิจัยมาจัดทําแผนปฏิบัติ
งานเพื่อแกไขปญหาการใหบริการเพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุดตอผูใชบริการ ตลอดจนการดําเนินงานกลุมงานตาง ๆ
ไดมีก ารประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูปญ หาและอุป สรรคตาง ๆ เพื่อ หาแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพบริก าร
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เนื่อ งจากคุณภาพของการบริก ารและความพึง พอใจของผูใชบ ริก ารมีความสั ม พันธกัน เมื่อ พิจารณารายดาน
สามารถสรุปไดดังนี้
1. ดา นเจาหนา ที่ผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด การที่ผ ลการวิจัยเปนเชนนี้
เนื่องจากศูนยบริการวิชาการมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการบริการจากบุคลากร พรอมทั้งไดมี
การจัดใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงาน และสัมมนานอกสถานที่ เพื่อปรับมุมมองและวิสัยทัศนเพิ่มมากขึ้น และนําสิ่งที่
ไดพบเห็นมาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการของศูนยบริการวิชาการใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับน้ําลิน เทียม
แกว (2556) พบวา ผูใชบ ริการมีความพึงพอใจตอ การใหบ ริการดว ยความรวดเร็ว ฉับไวอยูในระดับ มากที่สุด
รองลงมา ไดแก ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีและมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ และผูให บริการมีความ
เขาใจในความตองการของผูใชบริการ
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การที่ผลการวิจัยเปน
เชนนี้สอดคลองดังคํากลาวของพิมล เมฆสวัสดิ์ (2549) กลาววา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขึ้นอยูกับกระบวนการบริการ ผูดําเนินการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการเพื่อ
เพิ่มความคลองตัว และความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ โดย
การนําบุคลากรดานเทคโนโลยีเขามารวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่ จะเกิดขึ้นตอผูรับ
บริการหรือผูใช
3. ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
เนื่องจากศูนยบริการวิชาการไดมีชองทางการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารผานรูปแบบตางๆที่หลากหลาย ไดแก
เว็บไซต, Facebook เปนตน ตลอดจนการปรับปรุงเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุดปรับปรุงคุณสมบัติ
ของเว็บเพจใหสามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งโครงการพัฒนาเว็บเพจใหรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม เพือ่ ให
ผูใชบริก ารไดรับขาวสาร และส งขอ เสนอแนะไดห ลายชอ งทางซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของสํานัก วิท ยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551) พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจากสํานักวิทยบริการได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการประชาสัมพันธของสํานักวิทยบริการเปนอยางมาก โดยสํานักไดจัดการประชาสัมพันธ
ถึง 7 ชองทาง เชน เว็บไซต เอกสาร รายการวิทยุ ปายแนะนําตาง ๆ MSN E-mail และจากตัวบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการไปยังผูใชบริการเพื่อใหผูใชบริการไดทราบขาวสาร และการใหบริการของสํานักวิทยบริการทีท่ วั่ ถึงอยาง
ตอเนื่อง และเปนการสงเสริมการอานใหมีขึ้นในสถานศึกษา สงเสริมการใชสารสนเทศที่คุมทุนตลอดจนใหผูใช
บริการไดรับสารสนเทศที่ทันตอความตองการ
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4. ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การ
ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากศูนยบริการวิชาการมีการปรับภูมิทัศนใหสะดวกสบายแกผูใชบริการ ไมวาจะเปน
บรรยากาศ แสง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และการจัดตกแตงที่เอื้อตอความสะดวกสบายในการเขามาใชบริการ
สอดคลองกับปยะนุช สุจิต (2553) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก
และพิมล เมฆสวัสดิ์ (2549) ที่กลาววา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการประกอบดวย สถานที่บริการ
ผูดําเนินการจะตองมองหาสถานที่ในการใหบริการที่ผูรับบริการหรือผูใชบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก มี
สถานที่กวางขวางเพียงพอ และตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการหรือผูใชในทุกดาน และสภาพ
แวดลอมของการบริการ ผูดําเนินการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของอาคารสถานที่ผานการออกแบบตกแตง
การแบงพื้นที่ใชสอยที่เหมาะสมลงตัว กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีของกิจการบริการ และสื่อภาพลักษณนี้ออกไปสูผู
รับบริการหรือผูใชอีกดวย
5. ดานคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
เนื่องจากศูนยบ ริก ารวิชาการมีการพัฒ นาคุณภาพการทํางาน บุคลากรอยางตอเนื่อ งในทุกๆป มีก ารแบง ปน
แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน ชี้แจงขอดีขอเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานอยางสม่ําเสมอ ทําใหมี
คุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของI-Ming Wang and Chich-Jen Shieh
(2006) ไดทําการศึกษาความสัม พันธระหวางคุณภาพบริก ารและความพึง พอใจของผูใชบ ริก าร: กรณีศึก ษา
หอ งสมุดมหาวิท ยาลัยฉางตุง คริส เตียน ผลการศึ ก ษาพบว า คุ ณภาพการบริ ก าร สง ผลทางดานบวกอยางมี
นัยสําคัญตอความรูสึกพึงพอใจผูใชบริการ

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรนําขอมูลการวิจัยที่ไดของแตละปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาวาศูนยบริการวิชาการไดมีการ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการอยางไร และควรพัฒนาและปรับปรุงตอไปอยางไรในอนาคต
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใหบริการ เพื่อจะไดทราบวาปจจัยใดมีผลมากที่สุด และ
ปจจัยใดมีผลนอยที่สุด เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขไดอยางถูกตอง
3. ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควรมีการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการเปน
ประจําทุกปเพื่อจะไดนําขอมูลที่สําคัญจากผูใชบริการมาใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาการจัด
ใหบริการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของผูใชบริการ
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แบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2556
คําชี้แจง
1. แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ
ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2556
2. แบบสํารวจนี้สําหรับผูใชบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความกรุณาทาน
ตอบแบบสํารวจตามความเปนจริง ซึ่งคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา การใหบริการของ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งขอมูลที่ทานใหจะถือเปนความลับ และจะนําเสนอผลการ
วิเคราะหในภาพรวมเทานั้น
3. แบบสอบถามฉบับนีแ้ บงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  และเติมขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด
1.1 เพศ
ชาย

หญิง

1.2 อายุปจจุบันของทาน ......................................ป
1.3 ระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
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1.4 ประเภทหนวยงาน
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสติ /นักศึกษา

หนวยงานภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

องคกร/บริษัท/หนวยงานเอกชน

อื่นๆ (โปรดระบุ)......................

1.5 ทานเคยใชบริการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2557 (ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงปจจุบัน) กี่ครั้ง
1-2 ครั้ง

3-4 ครั้ง

5 ครั้งขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง : เพื่อปรับปรุงการบริการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ขอความกรุณาทําเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเปนจริงและความเห็นของทานมากที่สุด โดยใหคะแนน
5=พึงพอใจมากที่สุด 4=พึงพอใจมาก 3=พึงพอใจปานกลาง 2=พึงพอใจนอย และ 1=พึงพอใจนอยที่สุดหรือ
ควรปรับปรุง
ประเด็น/ความเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่มีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ และเปนมิตร
2. เจาหนาที่แตงกายสุภาพ และเหมาะสมกับงาน
3. เจาหนาที่ดแู ลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ
4. เจาหนาที่ใหบริการดวยความซือ่ สัตย สุจริต
5. เจาหนาที่ใหเกียรติตอผูใชบริการ
6. เจาหนาที่ใหบริการผูใชบริการดวยความมั่นคงทางอารมณ
7. เจาหนาที่ใหบริการผูใชบริการดวยการเห็นคุณคาของงานที่มาติดตอ
8. เจาหนาที่มคี วามเชีย่ วชาญและรอบรูเกีย่ วกับงานที่ใหบริการ
9. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
10. เจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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ประเด็น/ความเห็น
11. เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคไดอยางเหมาะสม
12. เจาหนาที่ใหบริการผูใชบริการดวยความพยายามเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
13. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการมีความหลากหลาย
14. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการมีความถูกตอง ไมมีขอผิดพลาด
15. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการมีความสะดวกรวดเร็ว
16. การใหบริการของศูนยบริการวิชาการเปนระบบและเปนขั้นตอน
17. ศูนยบริการวิชาการมีความนาเชือ่ ถือ โปรงใสในการใหบริการ
18. ศูนยบริการวิชาการมีอุปกรณ เครื่องมือทันสมัยในการติดตอสื่อสารหรือใหบริการ
19. ขาพเจาไดรับการบริการทีส่ อดคลองกับความคาดหวัง
20. ศูนยบริการวิชาการมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ
ดานความสะดวกและขอมูลที่ไดรับ
21. ศูนยบริการวิชาการมีการประชาสัมพันธการใหบริการในสื่อตางๆเปนประจํา
22. ศูนยบริการวิชาการมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการทีท่ ันสมัยอยูเ สมอ
ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
23. ศูนยบริการวิชาการมีทําเลทีต่ งั้ สะดวกตอการติดตอใชบริการ
24. ปายบอกสถานทีต่ ั้งของศูนยบริการวิชาการมีความชัดเจน
ดานสถานที่การอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม
25. ศูนยบริการวิชาการมีการจัดสถานทีภ่ ายในเปนสัดสวน เปนระเบียบสะดวกในการติดตอ
26. การจัดสภาพแวดลอมของศูนยบริการวิชาการมีความสะอาด สบายตา
27. ศูนยบริการวิชาการมีที่นั่งพักเพือ่ คอยรับบริการเพียงพอตอความตองการ
28. ศูนยบริการวิชาการมีหองประชุมเพียงพอตอการใหบริการ
ดานคุณภาพการใหบริการ
29. ขาพเจาพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการในภาพรวม
30. ขาพเจาประทับใจการใหบริการที่ไดรับจากศูนยบริการวิชาการ
31. หากขาพเจาตองดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ ขาพเจาจะนึกถึงศูนยบริการวิชาการเปน
แหงแรก
32. ขาพเจาจะแนะนําผูอื่นใหเขามาใชบริการศูนยบริการวิชาการ

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอมูลจากทานจะนําไปปรับปรุง และพัฒนางานบริการตอไป
ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน

