รายงาน
การประเมินผลการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2561

โดย
สานักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

คานา
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการให้บริการและการดาเนินงานของสานัก
กิจการนักศึกษา โดยนาผลการประเมินมาใช้สาหรับการพัฒนากระบวนการทางานและการบริการให้มีคุณภาพ
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่างๆ
ซึ่งคณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้บริหาร ผู้ที่สนใจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสมควร หากท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทารายงาน
ในครั้งต่อไป ได้โปรดให้คาชี้แนะด้วยจิตสมาทานแห่งกัลยาณมิตร จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ฝ่ายประเมินผลการให้บริการ
สานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ ในการจั ด
การศึกษา พัฒนางานวิจัย บริการวิ ชาการ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนส่งเสริม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และมุ่งผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.2549:16–17)
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตถือได้ว่า เป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การผลิตบัณฑิตเป็นสัดส่วนสูงมาก เมื่อเทียบกับภารกิจด้านอื่น ๆ
สานักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบันราชภัฎร้อยเอ็ด เมื่อปี
พ.ศ. 2542 โดยจัดตั้งเป็นสานักกิจการนักศึกษา มีผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ มีแ บ่ง
การบริหารภายในสานักกิจการนักศึกษาออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายสวัสดิการและงานอนามัย
ฝ่ า ยแนะแนวสนเทศและบริ ก ารอาชีพ ฝ่ า ยกิจ กรรม ฝ่ า ยพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพนัก ศึ กษา และฝ่ า ยกี ฬ าและ
นันทนาการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎร้อยเอ็ดได้ถูกยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีการแบ่ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวง เป็น 1 คณะ 1 สานักงาน สานักกิจการนักศึกษาได้ถู กจัดเป็นหน่วยงานตาม
โครงสร้างใหม่ เป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี แบ่งงานออกเป็ น 3
งาน คือ งานเลขานุการ งานพัฒนานักศึกษา และงานบริการนักศึกษา
ต่อมาปี พ.ศ. 2552 เมื่อมหาวิทยาลัยมีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับ
นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้ยกฐานะเป็นสานักกิจการนักศึกษา ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและมีฐานะเทียบเท่าคณะในคราวประชุม เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยแบ่งส่วนราชการในสานักกิจการนักศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากองเป็น 4 กลุ่ม
งาน คือ กลุ่ ม งานอานวยการ กลุ่ มงานบริ การนักศึ กษา กลุ่ มงานกิจกรรมนักศึ กษา และกลุ่ ม งานพัฒ นา
นักศึกษา
ปัจจุบัน สานักกิจการนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ งานอานวยการ ศูนย์วัฒนธรรมและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
จากการบริ ก ารและการด าเนิ น งานของส านั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นา
กระบวนการทางานและเป็นการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการในด้านต่างๆ สานักกิจการนักศึกษาจึงได้ทาการศึกษาประเมินผลการดาเนินงานของสานัก
กิ จ การนั ก ศึ ก ษาขึ้ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล การศึ ก ษาดั ง กล่ า วจะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ปรัชญา
เพิ่มประสบการณ์ด้วยกิจกรรม สร้างคุณธรรม นาปัญญา
วิสัยทัศน์
สานักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจความพึงพอใจการให้บริการและการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อนาผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและการดาเนินงานของสานักกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ทราบถึง ผลความพึงพอใจในการให้ บริการและการดาเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3.2 เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการและการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4.ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 978 คน
4.2 ประเด็นการศึกษา : ความพึ งพอใจของนักศึก ษาที่มีต่อ การบริก ารและการดาเนิ นงานของ
สานักกิจการนักศึกษา ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ด้านคุณภาพการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ด้านคุณภาพการ
บริการด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
วัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดกิจกรรม
4.3 พื้นที่ในการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
การบริการ หมายถึง การให้บริการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และอัธยาศัยดี
ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกที่ดี ที่ชอบ พอใจหรือประทับใจของผู้รับบริการที่มี
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการจากสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอตามลาดับดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดคุณภาพการบริการ
3. การวัดความพึงพอใจ

1. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา ( สมพร ตั้งสะสม. 2537 : 18 ; อ้างอิงจาก Chaplin.1968 ) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการจากสถานบริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ( 2546 ) กล่าวไว้ว่าการบริการ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือ
ความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า
โชคชัย ชัยธวัช (2547, หน้า 143 - 144) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็น ผลลัพธ์จากการ
เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการทางานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง
มณีวรรณ ตั้นไทย (อ้างถึงใน กฤษณ์ ศุภนราพรรค์ 2548, หน้า 38) ได้ให้ ความหมาย ความพึงพอใจ
ของประชาชน ที่มีต่อการได้รับบริการในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ด้านความสะดวกที่ได้รับ
2. ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ
4. ด้านระยะเวลาในการดาเนินงาน
5. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ
วัลภา ชายหาด (อ้างถึงใน กฤษณ์ ศุภนราพรรค์ 2548, หน้า 39) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะว่า หมายถึง ระดับของความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับ
บริการในลักษณะของ
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา
3. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า

จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม
ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุข เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตัวเอง
ในสิ่งที่หายไป และเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมในการแสดงออก ของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติใน
กิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจจะทาให้เกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการทาให้เกิดความเป็นสุข รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ ความต้องการของมนุ ษ ย์ คือความพึงพอใจจะเกิด ขึ้นได้ก็ต่ อเมื่ อความต้ องการของมนุษ ย์ได้ รับความ
ตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
พิทักษ์ ตรุษทิบ (2538) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่ งเร้าหรือสิ่ ง
กระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์ สุดท้ายของกระบวนการประเมินโดยบ่งบอกทิศทางของผล
การประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาคือ เฉยๆต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มา
กระตุ้น
สมพงศ์ เกษมสิน (2518) บุคคลจะเกิดความพึงพอใจจะต้องมีการจูงใจ ได้กล่าวถึงการจูงใจว่า การจูง
ใจเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุความต้องการ 2 ประการ คือ ความต้องการทางร่างกายและ
ความต้องการทางจิตใจ
แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2519) มีความเห็นว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีทั่วๆไปที่เป็นผลมาจาก
ท่าทีที่มีต่อสิ่งต่างๆ 3 ประการคือ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม 2) ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล 3) ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม
พิมพ์ชนก ศันสนีย์ (2540) ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทาให้เป็นไป
ตามความคาดหวัง หรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค (Bolton & Drew, 1991 ; Brown &
Swartz, 1989 : Cronin & Taylor, 1992 ; Parasuraman et al.,1985; Teas, 1993) กล่าวคือ ความพึง
พอใจหรือไม่พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการเป็นผลโดยตรงของการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังที่
เคยมีมาก่อนกับผลได้รับ (Bearden & Teel, 1983 ; Bolton & Drew, 1991 ; Cardoso, 1965 ; Oliver,
1980; Oliver & Swan, 1989; Olshavsky & Miller, 1972; Olson & Dover, 1979; Spreng, 1993; Tse
& Wilton, 1988) หากการบริการที่ได้รับเป้นไปตามหรือสูงกว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ
และประเมินว่าการบริการนั้นมีคุณภาพสูง
จากการจากัดความและความหมายของแนวคิดความพึงพอใจที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าส่วนใหย่จี
ความคิ ดเห็ น คล้ ายคลึ งกั น ซึ่ง พอสรุ ป ได้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึ กที่ เกิดจากความสมดุล หรื อความ
สอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริง หรือจากการที่ความต้องการได้รับการตอบสนอง หรือจาก
ประสบการณ์ที่เข้าไปใช้บริการและประสบการณ์นั้นตรงตามความคาดหวัง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543) ได้รวบรวมกลุ่มแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบของ
แรงจูงใจไว้ 4 กลุ่มคือ
1. ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow s Theory motivation) ทฤษฎีนี้เขาได้เสนอความต้องการ
ในด้านต่างๆกัน ของมนุษย์เรียงลาดับจากความต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อการอยู่รอดไปจนถึงความต้องการทาง
สังคม และความต้องการยอมรับนับถือจากกลุ่มว่าตนมีคุณค่าและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มาสโลว์ ถือ
ว่าการเรียงลาดับความต้องการนี้มีความสาคัญ โดยมนุษย์ จะมีความต้องการในระดับสูงๆ ได้ก็ต่อเมื่อความ
ต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว
2. ทฤษฎีการจูงใจ การบารุงรักษา ของ Herz berg ได้กล่าวถึงปัจจัยการจูงใจ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ ได้แก่ โอกาส ความสาเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า
และปั จจั ย การบ ารุงรักษา ซึ่งเป็น ตัว ขัดขวางความพึงพอใจ ได้แก่ นโยบายขององค์กร สภาพการทางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ทฤษฎีแรงจูงใจของ Mc Celland ซึ่งแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ประเภทคือ ความ
ต้องการความสาเร็จความต้องการมีอานาจ และความต้องการความสัมพันธ์ โดยความต้องการความสาเร็จหรือ
เรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น บุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาที่จะทาสิ่งหนึ่งให้ลุล่วงไปด้วยดี
4. ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของบุคคล จะ
ประเมินความเป็นไปได้ของผลที่จะบังเกิดขึ้ นแล้ว จึงดาเนินการปฏิบัติที่ตนคาดหวังไว้ การจูงใจขึ้นอยู่กับการ
คิดหวังของมนุษย์ต่อผลที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom นี้ทานายว่าบุคคลจะร่วมกิจกรรมที่เขา
คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือสิ่งต่างๆที่เขาปรารถนา
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าไว้
ดังนี้ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหลังการซื้อหรือรับบริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง
การรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ หรือประสิทธิภาพของสินค้า ถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือการบริการ
ต่ากว่าความหวัง ทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความ
คาดหวังของลูกค้า ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่า ความ
คาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะทาให้ลุกค้าเกิดความประทับใจ
Michael Beer (1965) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1) V มาจากคาว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ
2) I มาจากคาว่า I n s t r u m e n t a l i t y หมายถึง สื่อ เครื่องมือ วิธีทางนาไปสู่ความพึงพอใจ
3) E มาจากคาว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งบุคคลมีความ
ต้องการและมีความหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระทาด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความหวังหรือคาดหวังเอาไว้ บุคคลนั้น

ก็จะได้รับความพึงพอใจและในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะแสดงในรูปสมการได้
ดังนี้
แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย
ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่อการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อการประเมินของ
องค์กรที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใดจะ
เป็นผลที่เกิดจากทัศนคติองค์กร หรือการทางานขององค์กรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้ ถ้ามี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อผลงานขององค์กร และได้รับการตอบสนองทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไปตามที่
คาดหมายไว้ แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีทัศนคติในเชิงลบต่องาน และ
การตอบสนองไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะต่าไปด้วย

2. แนวคิดเกี่ยวกับตัวกาหนดคุณภาพของบริการ
คุณภาพของการบริ การนั้ นมีความหมายหลายประการ คือ บริการดี ราคารับได้ หรือความพอใจ
ของผู้ซื้อ การบริการที่ดีมีคุณภาพจึงเหมือนกับการให้ประโยชน์สุข ซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิต
คุณภาพของการบริการจึงเป็นมาตรการที่ใช้วัดระดับบริการว่าดี ตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภค
หรือผู้รับบริการเพียงใด กล่าวคือ ถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับมากกว่าการบริการที่เราได้รับจริงผลก็
คือ คุณภาพของการบริการนั้นใช้ไม่ได้ แต่ถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับเท่ากับการบริการที่เราได้รับจริง
ผลก็คือคุณภาพของการบริการนั้นน่าพอใจ และถ้าบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับน้ อยกว่าการบริการที่เราได้รับ
จริงผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นดีเยี่ยม
ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับปั จ จัย ที่เป็ นตัว กาหนดคุณภาพของการบริการ ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัว กาหนด
คุณภาพของการบริการที่สามารถนาไปใช้ได้กับการบริการทั่วๆไป มี 10 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ไว้ใจได้ ความหมายว่า การบริการนั้น ต้องคงเส้นคงวาและไว้วางใจ
2. ความพร้อม หมายถึง การบริการที่พร้อมทุกเวลา ผู้ให้บริการมีความเต็มใจและได้เตรียมตัวที่จะ
ให้บริการอยู่เสมอ
3. ความสามารถ หมายถึง ผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะและความรู้ในการให้บริการความสามารถใน
การเข้าถึง หมายความว่า จะต้องง่ายต่อการติดต่อ ไม่มีพิธีการซับซ้อนไม่เสียเวลารอคอยนาน
4. ความมีอัธยาศัย หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม เป็นมิตร และเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า
5. การสร้างสัมพันธ์ คือ การติดต่อให้ข่าวลูกค้า ด้วยภาษีที่ลูกค้าเข้าใจ รวมทั้งรับฟั งความคิดเห็น
ของลูกค้า
6. เชื่อถือได้ หมายถึง การบริการนั้นมีความซื่อตรง เชื่อถือ และไว้วางใจได้
7. มั่นคงปลอดภัย หมายถึง การบริการจะต้องไม่เป็นที่สงสัย ปราศจากการเสี่ยงและอันตราย
8. รู้จักและเข้าใจลูกค้า หมายถึง พยายามทาความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้า ให้บริการที่ทาให้ลูกค้าคิดว่าเป็นความใส่ใจเฉพาะตัว

9. พยายามให้สิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้ หมายถึง ว่าเน้นเป็นพิเศษในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็น
รูปธรรม บุคลากร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถสัมผัสได้
อเดย์และแอนเดอร์เชน (Aday and Andersen, 1978) กล่าวถึงทฤษฎีที่ชี้พื้นฐาน 6 ประเภท
ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการ และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก
การบริการเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยประเมินระบบบริการว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจ
6 ประเภทนั้น คือ
1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการ ซึ่งแยกออกเป็น
1) การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริการ
2) การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ
3) ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ ซึ่งแยกออกเป็น
1) การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่ คือ ผู้ใช้บริการสามรถขอรับบริการความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
2) ผู้ใช้บริการให้ความสนใจผู้ใช้บริการ
3) ได้มีการติดตามผลงาน
3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับการบริการ
4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดี เป็น
กันเองของให้บริการ และความสมใจ ห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ ได้แก่ คุณภาพของการบริการต่อผู้ใช้บริการ
6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Phillip Kotlerเกี่ยวกับตัวกาหนดคุณภาพของ
การบริการาไว้ดังนี้ ผู้ให้บริการจะต้องทาให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง สิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความ
แตกต่างของธุร กิจ ให้ บ ริ การ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ
ให้บริ การตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ โดยทั่ว ไปคุณภาพของการบริการสามารถพิจารณาได้จากตัวกาหนด
คุณภาพที่สาคัญ ได้แก่
1. ความพึ่งพาได้ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในลักษณะที่เชื่อถือได้ถูกต้องสม่าเสมอ
2. ความพร้อมในการตอบสนอง หมายถึง ความเต็มใจที่จะให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว
3. ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จาเป็นเพื่อให้การบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเข้าถึงได้ง่าย หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเข้าพบได้ง่าย
5. การมีมารยาทที่ดี หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม ให้ความเคารพไม่ถือตัว
6. ติดต่อสื่อสารที่ดี หมายถึง การตั้งใจฟังและเข้าใจลูกค้า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยใช้
ภาษาและคาพูดที่ลูกค้าสามารถเข้าใจง่าย

7.ความน่าเชื่อถือ หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้และมีความซื่อสัตย์
8. ความปลอดภัย หมายถึง การปกป้องลูกค้า จากอันตรายความเสี่ยง หรือ ข้อสงสัยต่างๆเคารพ
ในความลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
9.สิ่งที่สัมผัสได้ หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกของพนักงาน

3. การวัดความพึงพอใจ
Stromborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้น จะวัดในเรื่องใดนั้นย่อมแตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษา แต่มีวิธีที่นิยมใช้กัน
1. การสัมภาษณ์ วิธีนั้น ผู้ศึกษาจะมีแบบวิธีสัมภาษณ์ที่มีคาถาม ซึ่งได้รับการทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว ทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีนั้นคือ ผู้สัมภาษณ์อธิบายคาถาม
ให้ผู้ตอบเข้าใจได้ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ การสัมภาษณ์ต้องใช้
เวลามาก และอาจมีข้อผิดพลาดในการสื่อความหมาย
2. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด มีลักษณะเป็นคาถามที่ได้ทดสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรือเติมคา ข้อดีของวิธีนี้ คือ ได้ตอบคาถามที่มี
ความหมายแน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการสารวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้อเสียคือ
ผู้ตอบสนองสามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่สามรถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถาม
ถึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตราอันดับ

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สโรชา แพร่ภาษา (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาเภอเมือง จั งหวัดฉะเชิงเทรา ได้พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 3 ภารกิจ คือ ภารกิจด้านให้บริการเครื่องจักรกลภารกิจด้านการ
ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ และภารกิจด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยด้านการให้บริการวัด
ออกมา 9 หัวข้อ คือ
1. ประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ เมื่อมาให้บริการ
3. ได้รับการบริการด้วยความรวดเร็ว
4. ได้รับการบริการด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ไม่ผิดพลาด
5. สถานที่มีความสะดวกสบายเมื่อมาใช้บริการ
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
7. เจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่ดีในภาพรวม
8. ขั้นตอนในการบริการที่ดีในภาพรวม

9. การอานวยความสะดวกที่ดี ในภาพรวม พบว่า แต่ละหัวข้ อตอบสนองต่อภารกิจ ทั้ง 3 ด้าน
ออกมาระดับดี
เบญจรันต์ ศรีทองสุข (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ทาให้มหาวิทยาลัยเห็นทัศนคติ และมุมมองที่ผู้ใช้บริการมี
ต่อห้องสมุดและการให้บริการ การวางแผนพัฒนาการปรับปรุง การให้บริการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณอุดหนุนการสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ของเจ้าหน้าที่ตารวจภูธร ภาค 7 (2548) ผลงานวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจความพึงพอใจต่อการบริหาร
งบประมาณอุดหนุนสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ตารวจเห็นด้วยในระดับมากกว่า การบริหารเงินอุดหนุนการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมภายใน
หน่วยงานมีความคล่องตัว ปริมาณเงินที่ได้รับจัดสรรกับค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ในการปฏิบัติงานมีความสมดุลและ
เพียงพอ ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลังจากได้รับเงินอุดหนุน
การสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
การสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป
สุชาวดี ใจแดง (2546) ความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการให้บริการในการสนับสนุนทุนวิจัยของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงานภาค พบว่าในช่วงก่อนการดาเนินการวิจัยนักวิจัยมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากในเรื่องลักษณะของทุน
วิจัยที่แตกต่างจากทุนอื่น และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุดอยู่ที่ระดับปานกลางในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อขอรับทุนวิจัย ในช่วงระหว่างดาเนินการวิจัยนักวิจัยมีความพึงพอใจโดยอยู่รวมในระดับ
โลก โดยมีความพึงพอใจในระดับสูงในด้านสัญญา โครงการและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุดในด้านงาน
เครือข่ายความรู้ ส่วนในช่วงหลังดาเนินการวิจัย นักวิจัยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในด้านการเรียนรู้ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุด
ในระดับปานกลาง ในด้านปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข
สุร ยุ ทธ วิศาลทรง(2541) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจ ของผู้ ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการเสี ยภาษี
รถยนต์ประจาปี กรมการขนส่งทางบก : ศึกษาเป็นกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร ทราบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประขาขนต่อการให้บริการเสียภาษีรถยนต์ประจาปีในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สาหรับความพึง
พอใจที่มี ต่อ กิจ กรรมบริ การแต่ล ะด้ านได้แก่ การช าระเงิ นภาษีอยู่ ในระดั บที่ม าก และรองลงมาคือ การ
ตรวจสอบและคานวณภาษีตามแบบคาขอยื่นเรื่องราวการเสียภาษีประจาปีและการจ่ายเอกสารคืนผู้ขออยู่ ใน
ระดับค่อนข้างมาก และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเสียภาษีรถยนต์ประจาปี
พบว่า การตรวจสอบและคานวณภาษีตามแบบคาขอยื่นเรื่องราวการเสียภาษี ผู้รับบริการพอใจมากในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ การมีมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลาของ
เจ้าหน้าที่ ความรวดเร็วและความเสมอภาคของการบริการที่ให้

วิจิตร จิตรวศินกุล(2545) ได้ทาการศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร
กสิ กรไทย สาขาราชวงศ์ จั งหวัดเชีย งใหม่ พบว่าระดับความพึงพอใจของลู กค้าต่อปัจจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดส่วนใหญ่จะมีระดับความพึงพอใจระดับปานกลางทุกปัจจัย มีปัจจัยที่มีระดับความพึงพอใจน้อยได้แก่
ปัจ จั ย ด้านราคา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ย เงิน ฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินให้ กู้ยืมและปัจจัยด้านกระบวนการ
(ขั้นตอนการให้บริการ)ได้แก่ จานวนพนักงานที่ให้บริการแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดปัญหาต่อธุรกิจในอนาคต
ดังนั้น เพื่อความอยู่ รอดของธุร กิจ ธนาคารควรปรับปรุงการบริการโดยพิจารณาถึงปัจจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านกระบวนการ
นิบล ตุ้ยคัมภีร์ (2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ ทางานวิจัยต่อการให้บริการของสานักเรขานุ
การ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการบริการด้านผลิตภัณฑ์ของ
งานคลังและพัสดุในทุกๆฝ่ายของงานการเงินและบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้าน
งานพัสดุในส่วนของการบริการดาเนินการออกของที่ส่งจากต่างประเทศ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดั บ มากเช่น เดี ย วกับ ด้านบุ ค ลากรของงานคลั ง และพั ส ดุ ในด้านความซื่อ สั ตย์ ความรั บผิ ดชอบของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ความยินดีและเต็มใจ ในการให้บริการ ยกเว้นในด้านบุคลากรของงานคลังและพัสดุ ผู้
ให้บริการสามารถให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ความยินดีและเต็มใจในให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง หรือไม่พอใจ จะเห็นได้ว่า สานักงานเลขานุการยังไม่สามารถสร้างบริการให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง
สุธีรา ตะริโย (2545) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อการให้บริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ใช้บริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อปัจจัยที่มีผลก่อน
เข้ารับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับปานกลางต่อปัจจัยที่มีผลขณะ
เข้ารับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง โดยการศึกษาความพึง
พอใจต่อปัจจัยต่างๆ ในรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยที่มีผลก่อนเข้ารับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งคือ ภาพพจน์และชื่อเสียงของศูนย์แสดง
สินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ รองลงมาคือ ความเชื่อถือและความไว้วางใจได้ในการให้บริการและสถานที่ตั้งและ
ป้ายแสดงที่ตั้งตามลาดับ
ปัจจัยที่มีผลขณะรับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งคือ ความมีกริยามารยาท ความประณีต
บรรจงของผู้ให้บริการในด้านความสุภาพของการให้บริการ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ความเต็มใจในการ
ให้บริการ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ และการเอาใจใส่ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม

ปัจจัยที่มีผลหลังเข้ารับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งคือ ความสอดคล้องของบริการที่ศูนย์
แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ กับความคาดหวังของผู้ประกอบการรองลงมาคือ การปฏิบัติของศูนย์แสดง
สินค้าหัตถกรรมภาคเหนือเมื่อได้รับคาร้องเรียนจากผู้รับบริการและด้านความสม่าเสมอคงเส้นคงวาในคุณภาพ
ของการบริการตามลาดับ
อร่าม สัมพะวงศ์ (2541) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสานักงาน
ทะเบียนอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการของสานักงานทะเบียนอาเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจในบริการ แยกตามองค์ประกอบรายด้า น พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด
ด้านเจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้บ ริ การ รองลงมาคือ ด้านระยะเวลาในการดาเนินงานและด้านกระบวนการให้ บริการ
ตามลาดับ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านที่ให้บริการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานของ
สานักงานทะเบียนอาเภอ
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริการ คือเพศ อายุ สถานภาพ สมรส อาชีพ ระดับ
การศึกษา จานวนสมาชิกในครอบครัว จานวนบุตร ระยะทาง จากบ้านถึงสานักอาเภอ ประสบการณ์ในการมา
ขอรับบริการของสานักทะเบียนแห่งนี้
ศิรพิ ร พงษ์ระวีวงศา (2541) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการของพยาบาลในหอผู้ป่วย
พิเศษ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลในหอ
ผู้ป่วย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการตอนรับครั้ง
แรกเมื่อเข้ารั บ การบริ การในหอผู้ ป่ว ย อัธ ยาศัยไมตรีที่ดีของเจ้าหน้าที่ การพูดจาที่สุ ภ าพ กิริยามารยาท
เรียบร้อย การพูดที่ฟังเข้าใจง่าย มีความมั่นคงในอารมณ์ อดทน ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย การสนใจดูแลเอาใจใส่ต่อ
การเจ็ บ ป่ ว ย การแสดงออกด้ว ยท่าที ที่เต็ม ใจและจริงใจขณะให้ การพยาบาล และการแต่ง กายที่ ส ะอาด
เรียบร้อยอยู่ในระดับที่สูงมาก 3) ผู้ป่วยที่มี อายุ เพศ การศึกษา รายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
บริการพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ 4) ประเภทผู้ป่วยที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
บริการพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต

บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยสารวจ ( Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึง
พอใจการให้บริการและการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1. กลุ่มประชากร
ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษาที่ 2560 จานวน 8,188 คน
ประกอบไปด้วย
ตารางที่ 1 แสดงสถิติจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560
ภาค
จานวนนักศึกษา
ชาย
หญิง
ภาคปกติ
2,403
4,731
ภาค กศ.ปช.
188
265
โครงการต่างๆ
38
34
ภาคพิเศษ (ป.บัณฑิตและ ป.โท)
201
328
รวม
2,830
5,358

รวม
7,134
453
72
529
8,188

ข้อมูล : วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สานักวิชาการและประมวลผล

2. กลุ่มตัวอย่างประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีการศึกษาที่ 2560 จานวน 8,188 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลื อกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว แทนของ
ประชากร โดยใช้สูตรตามตารางของ Taro Yamanae กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.03 (สาเริง
จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน, 2541)
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้คิดเป็นจานวน 978 ราย ครอบคลุม 7 หน่วยงานหลักของ
มหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติรัฐศาสตร์

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับการบริการจาก
สานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรายละเอียดของแบบสอบถามที่ใช้ในงานศึกษานี้อยู่ใน
ภาคผนวก ก. ซึ่งหัวข้อที่สนใจมี ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
2. คุณภาพการให้บริการสานักกิจการนักศึกษา
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

4. ระยะเวลาการดาเนินงานวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงการดาเนินการวิจัย เดือนสิงหาคม 2559 – กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ว/ด/ป
การดาเนินงาน
สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อทา
เค้าโครงรายงานการ
วิจัย
2. เสนอเค้าโครง
รายงานวิจัยต่อที่
ปรึกษาพร้อมแก้ไข
แบบเค้าโครงการวิจัย
3. ดาเนินงานการวิจยั
4. จัดทาแบบสอบถาม
5. เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สรุปผล
7. จัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์
8. ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียน ปีการศึกษาที่ 2560
จานวน 978 คน โดยใช้แบบสารวจความพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีเนื้อหาหลักมี 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนตัว และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ได้รับการบริการจากสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2559 3) ข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบแบบสารวจที่ได้รับคืนมาทุกฉบับและให้คะแนนตามแนวทางที่กาหนดไว้
2. นาแบบสารวจฉบับที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล นาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ใช้ ค่ า ทางสถิ ติ แบบส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละแล้วนาเสนอ
ในรูปของตารางประกอบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสานักกิจการนักศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะนามาหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ และ
ข้อมูลในการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวัดระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วน
(Rating Scale) ดังนี้
ระดับที่
ระดับที่
ระดับที่
ระดับที่
ระดับที่

1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ค่าคะแนนเท่ากับ
ค่าคะแนนเท่ากับ
ค่าคะแนนเท่ากับ
ค่าคะแนนเท่ากับ
ค่าคะแนนเท่ากับ

1
2
3
4
5

นาคะแนนที่ได้มาแปลความหมาย โดยนาไปเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3. 51 – 4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและเสนอแนะ
ผู้วิจัยจะนาผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุป อภิปรายผล และรายงานสรุปความเป็นเชิง
พรรณนา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการจัดเก็บแบบสารวจผลการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยมีการจัดเก็บแบบสารวจจากนักศึกษา จานวน 978 คน สามารถสรุปผลการ
ประเมิน ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการสานักกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ/วิทยาลัย สังกัด และข้อมูลการใช้บริการที่เคย
ได้รับจากสานักกิจการนักศึกษา ซึง่ สามารถวิเคราะห์ผลการสารวจ ได้ดังต่อไปนี้

1.1. เพศ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

326
652
978

33.33
66.67
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 652 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 เป็นเพศชาย จานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

1.2. คณะ/วิทยาลัยสังกัด
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

127
20
21
40
620
10
140
978

12.99
2.04
2.15
4.09
63.39
1.02
14.31
100.00

สังกัด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติรัฐศาสตร์
รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 63.39
รองลงมา สังกัดคณะนิติรัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.31 และสังกัดคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 12.99 ตามลาดับ

1.3. ข้อมูลการใช้บริการที่เคยได้รับจากสานักกิจการนักศึกษา
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลการใช้บริการที่เคยได้รับจากสานัก
กิจการนักศึกษา
ข้อมูลที่ขอรับบริการ
จานวน (คน)
1. บริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนว
350
ด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
2. บริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงาน 325
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. บริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อม
303
เพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
รวม
978

ร้อยละ
35.78
32.23
30.99
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ในการบริการข้อมูลทั้งสามด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เข้ารับ บริการ
ด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา จานวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ
35.78 รองลงมาคือ การเข้ารับบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา จานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 32.23 และการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา จานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99 ตามลาดับ

ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการสานักกิจการนักศึกษา
2.1 คุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและร้อยละคุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา
คุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนว
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
( ˉx )
ด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
1. ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
2. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

4.37
4.40

มาก
มาก

3. เจ้าหน้าที่ผู้บริการ

4.47

มาก

4. ผลของการขอรับบริการ

4.51

มากที่สุด

5. ความเพียงพอของข้อมูล

4.40

มาก

รวม N = 978
4.43
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านผลของ
การขอรับบริการ (xˉ = 4.51) รองลงมา คือมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้บริการ (xˉ =
4.47) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการน้อยที่สุด ด้านความสะดวกรวดเร็ว
ในการขอรับบริการ (xˉ = 4.37) ตามลาดับ
2.2. คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและร้อยละคุณภาพการบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา
1. ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
2. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้บริการ

ค่าเฉลี่ย
( ˉx )

ระดับ

3.66
4.17

มาก
มาก

4.15

มาก

4. ผลของการขอรับบริการ

4.14

มาก

5. ความเพียงพอของข้อมูลและจุดประชาสัมพันธ์

4.20

มาก

6. ความเพี ย งพอของสื่ อ และช่อ งทางในกร
ประชาสัมพันธ์
รวม N = 978

4.11

มาก

4.07

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.07)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านความ
เพียงพอของข้อมูลและจุดประชาสัมพันธ์ (xˉ = 4.20) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (xˉ = 4.17) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการน้อยที่สุด ด้านความเพียงพอของความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ (xˉ = 3.66) ตามลาดับ
2.3. คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและร้อยละคุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา
คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา
1. ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
2. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
( ˉx )

ระดับ

4.67
4.79

มากที่สุด
มากที่สุด

3. เจ้าหน้าที่ผู้บริการ

4.85

มากที่สุด

4. ผลของการขอรับบริการ

4.84

มากที่สุด

5. ความเพียงพอของกิจกรรมที่มีให้

4.77

มากที่สุด

6. ความเหมาะสมของกิจกรรม

3.80

มาก

7. ความหลากหลายของกิจกรรม

3.92

มาก

รวม N = 978

4.30

มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.30)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า น
เจ้าหน้าที่ผู้บริการ (xˉ = 4.85) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านผลของการขอรับ
บริการ (xˉ = 4.84) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการน้อยที่สุดด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรม (xˉ = 3.80) ตามลาดับ
2.4 ภาพรวมของการให้บริการ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและร้อยละภาพรวมของการให้บริการ
ภาพรวมของการให้บริการของสานักกิจการนักศึกษา
1. คุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
2. คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ค่าเฉลี่ย
( ˉx )
4.43

ระดับ

4.07

มาก

4.30

มาก

4.26

มาก

มาก

จากตารางที่9 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสานักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.26)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสานัก
กิจ การนักศึกษาด้านให้ คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา (xˉ = 4.43)
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของสานักกิจการนักศึกษาด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา (xˉ = 4.30) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของสานักกิจการนักศึกษาน้อยที่สุด ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา (xˉ = 4.07) ตามลาดับ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมและจัดบริการของสานัก
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
2. เพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรม
3. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. เพิ่มช่องทางในการให้บริการและช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น
5. เพิ่มความรู้ข้อมูลด้านการประกันตน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปี
งบประมาณ 2561 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้

1. สรุปผล
ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการได้ รั บ การบริ ก ารจากส านั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สรุปผลไว้เป็น 2 ส่วน คือ

1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาเพศหญิง โดยเป็นนักศึกษาที่สังกัดคณะครุศาสตร์ มากที่สุด รองลงมาเป็นนักศึกษาสังกัด คณะนิติ
รัฐศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ

1.2. คุณภาพการให้บริการสานักกิจการนักศึกษา
1. คุณภาพการบริ การด้า นให้ คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่ อาชีพแก่นักศึกษา
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านผลของ
การขอรับบริการ (xˉ = 4.51) รองลงมา คือมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้บริการ (xˉ =
4.47) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการน้อยที่สุด ด้านความสะดวกรวดเร็ว
ในการขอรับบริการ (xˉ = 4.37) ตามลาดับ
2. คุณภาพการบริการด้านกิจ กรรมพิเศษนอกหลั กสู ตรแหล่ งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.07)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านความ
เพียงพอของข้อมูลและจุดประชาสัมพันธ์ (xˉ = 4.20) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บ ริการ (xˉ = 4.17) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการน้อยที่สุด ด้านความเพียงพอของความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ (xˉ = 3.66) ตามลาดับ

3. คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.30)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า น
เจ้าหน้าที่ผู้บริการ (xˉ = 4.85) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านผลของการขอรับ
บริการ (xˉ = 4.84) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการน้อยที่สุดด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรม (xˉ = 3.80) ตามลาดับ
4. ภาพรวมของการให้บริการของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา
2560 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสานักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.26)

2. อภิปรายผล
เมื่อพิจารณาการดาเนินงานของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา
2560 อยู่ใน ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาผู้ที่เข้ามารับบริการมีความประทับใจในคุณภาพการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาในจานวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ให้มากที่สุด
3.2 ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ใช้บริการสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อันจะทาให้ข้อมูลมีความชัดเจนและรอบ
ด้านมากขึ้น
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ภาคผนวก

แบบประเมินผลการดาเนินงานสานักกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2561
--------------------------คาชี้แจง: ขอความกรุณาตอบแบบสารวจ โดยเติมเครื่องหมาย  และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ แบบสารวจความพึงพอใจมี 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของ
สานักกิจการนักศึกษา ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ

 ชาย

1.2 คณะ/วิทยาลัยสังกัด

 หญิง
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 บัณฑิตวิทยาลัย
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 คณะครุศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะนิติรัฐศาสตร์

1.3 ข้อมูลการใช้บริการที่เคยได้รับจากสานักกิจการนักศึกษา
 บริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
 บริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 บริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของสานักกิจการนักศึกษา
5
4
3
2
1

นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมาก
นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับน้อย
นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ไม่มี
5 4 3 2 1 ข้อมูล

1. คุณภาพการบริการด้านให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
1.1 ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
1.2 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้บริการ
1.4 ผลของการขอรับบริการ
1.5 ความเพียงพอของข้อมูล
2. คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
2.2 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้บริการ
2.4 ผลของการขอรับบริการ
2.5 ความเพียงพอของข้อมูลและจุดประชาสัมพันธ์
2.6 ความเพียงพอของสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์
3. คุณภาพการบริการด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
3.1 ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
3.2 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
3.3 เจ้าหน้าที่ผู้บริการ
3.4 ผลของการขอรับบริการ
3.5 ความเพียงพอของกิจกรรมที่มีให้
3.6 ความเหมาะสมของกิจกรรม
3.7 ความหลากหลายของกิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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