
 

การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ 
นางสาวรัชนี  ชูทอง 

 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน   

พ.ศ.2553 

 
 



รายงานการวิจัย 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
 
 
 

โดย 
 

ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ 
นางสาวรัชนี  ชทูอง 

 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน   

พ.ศ.2553



 

 

ก 

คํานํา 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและจัดทําเกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
ในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในลักษณะออนไลน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตองการใหมีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ นํามาซึ่งการพัฒนางานใหเปนที่ 
พึงพอใจแกผูรับบริการ อีกทั้งยังใชเปนเครื่องมือและกลไกการบริหารงานบุคคลในองคกรของ 
ฝายบริหาร เชน การพัฒนาหรือการฝกอบรม การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การตอสัญญาจางงาน
สําหรับกรณีที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ระบบการประเมินเปนเหมือนดาบสองคม 
บางครั้งอาจทําลายขวัญและกําลังใจผูถูกประเมินไดหากผูประเมินมีอคติสวนตัว  

 ผูวิจัยขอบขอบคุณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่ไดกรุณาใหทุนสนับสนุนการวิจัย
ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณาจารย บุคลากร และนิสิตทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย
ในครั้งนี้เปนอยางดี 
 
 ผูวิจัย 
 กันยายน 2553 



 

 

ข 

สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ จ 
 
บทท่ี 1 บทนํา   1 
 ความสําคัญและที่มาของปญหา   1 
 วัตถุประสงคของการวิจยั   2 
 ขอบเขตและขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย   2 
 ประโยชนที่ไดรับ   3 
  
บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร   4 
 การประเมินการปฏิบัติงาน   4 
 ความพึงพอใจในการใหบริการ 15 
 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 26 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาเกณฑการประเมนิ  26 
 ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจความคิดเห็น  27 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 27 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 27 
การเก็บรวบรวมขอมูล 28 
การวิเคราะหขอมูล 28 

 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโปรแกรมการประเมินออนไลน   28 
 



 

 

ค 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย 26 
 การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 29 
 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 30 
 การออกแบบโปรแกรมการประเมินออนไลน   38 
 
บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 44 
 สรุปผลการวิจัย 44 
 ขอเสนอแนะ 46 
 
เอกสารและสิ่งอางอิง 47 
 
ภาคผนวก  
 แบบสอบถาม 49 
 ประวัติผูวจิัย  50 



 

 

ง 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หนา 
 1  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 
 2  แสดงจํานวนและรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารย 31 
 3  แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาการปฏิบัติงานผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารย 31 
 4  แสดงจํานวนและรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถามที่เปนนิสิต 32 
 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เปนนิสิตจําแนกตามชั้นป 32 
 6  แสดงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นเกีย่วกับเกณฑ 

 การประเมิน 33 



 

 

จ 

สารบัญรูปภาพ 
 
ภาพที ่ หนา 
 1  แสดงบุคลากรสํานักงานเลขานุการในการพัฒนาเกณฑการประเมิน 26 
 2  แสดงรูปภาพบุคลากรสํานักงานเลขานกุาร 39 
 3  แสดงเกณฑการประเมิน 41 
 4  แสดงรายชือ่ผูรับการประเมิน 42 
 5  แสดงตัวอยางผลการประเมิน 43 

 



บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 
การบริหารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานบุคคลเปนคําที่ทุกคนคุนเคยกันอยูแลวนั้น 

ประกอบดวย การวางแผน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล สุขภาพและ
ความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ ตลอดจนการพัฒนาองคการ (สุนันทา เลาหนันทน 
อางใน สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, 2549) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญใน
การบริหารงานบุคคล ผลการประเมินจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ไดแก การปรับคาจางเงินเดือนหรือคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนงงาน การฝกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใหทิศทางการปฏิบัติงานในอนาคต 
รวมทั้งการประเมินระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ผานมาดวย วิธีการประเมินแบบดั้งเดิม
เนนการควบคุมเปนสําคัญ ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะเปนผูทําการประเมินผูใตบังคับบัญชาโดยอาศัย
วิจารณญาณของตนเองเปนใหญ โดยประเมินพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบุคคลที่คาดหวังวาจะ
ทําใหการปฏิบัติงานมีความสําเร็จมาเปนเกณฑหรือเครื่องชี้วัด ซ่ึงมีขอจํากัดที่เกิดจากความคิดเห็น
ของผูบังคับบัญชา ทําใหการประเมินมีความลําเอียง เปนผลทําใหการประเมินเชื่อถือไมไดและไมมี
ประสิทธิภาพในการแยกผูที่มีผลงานดีออกจากผูที่มีผลงานไมดี และไมไดชวยปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น (ผุสดี รุมาคม, 2551) ตัวอยางเกณฑการประเมินดานคุณลักษณะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก 1) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) การรักษาวินัย  
3) ความอุตสาหะ 4) ความรับผิดชอบ 5) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ/พนักงาน 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553) 

 
ดังนั้นในปจจุบันการประเมินการปฏิบัติงานไดเปลี่ยนจากการมุงเนนการประเมินพฤติกรรม

ของบุคคลเปนการประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงผูประเมิน
จะประกอบดวย ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปที่ตองรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ
หนวยงาน ผูรวมงานระดับเดียวกันที่สามารถใหขอมูลเจาะลึกเสริมการประเมินของผูบังคับบัญชา 
การประเมินตนเองที่เกี่ยวกับขอดีขอเสียของตนเอง และการประเมินโดยผูใตบังคับบัญชาที่จะ
สะทอนใหเห็นวาผูบังคับบัญชาสื่อสารกับพวกเขาอยางไร ชอบใชอํานาจหรือไม วิธีการนี้นิยมใช
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ในสถาบันการศึกษาที่ใหนิสิตนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอน (ผุสดี  รุมาคม, 2551) 
ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้นตอไปไดตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา อยางไรก็ตาม หากมองในแงการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพไม
เพียงแตอาจารยผูสอนหรือสายวิชาการเทานั้น ยังประกอบดวยบุคลากรอื่น ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยทําหนาที่ใหบริการหรืออํานวยความสะดวกกับงานสายวิชาการ
ทั้งอาจารยผูสอนและนิสิต รวมทั้งงานของผูบริหาร เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบรรลุ
ตามเปาหมายได ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552) ไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยกําหนดตัวบงชี้ที่ 7.3 ขอ 5 ไววา “มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ระบบ” คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดมีการจัดทําเรื่องนี้ไปบางแลว แตยังมิไดมีการจัดทํา
อยางเปนระบบ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจใน
การใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการปฏิบัติงาน โดยใช
รูปแบบการประเมินในลักษณะออนไลน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและจัดทําเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร ในลักษณะออนไลน 

 
ขอบเขตและขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย เร่ิมตนจากการพัฒนาเกณฑสําหรับใชในการ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการระหวางผูวิจัยกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงาน
เลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 25 คน หลังจากนั้นใชแบบสอบถามเพื่อ
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินที่ไดสรางขึ้นจากผูรับบริการ ซ่ึงเปนบุคลากรและ
นิสิตในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเทานั้น ประกอบดวย ผูบริหารและคณาจารย จํานวน  
43 คน นิสิต จํานวน 761 คน (ขอมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2553 ) เมื่อไดเกณฑการประเมินที่เปน
ฉันทามติแลวจึงไดทําการออกแบบโปรแกรมการประเมินในลักษณะออนไลน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในลักษณะระบบออนไลน 

2. ผลการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูบริหาร 

3. สามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของบุคลากร รวมทั้งเปน
กลไกในการบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเปนธรรมใหกับ
บุคลากร เชน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การตอสัญญาจาง เปนตน  



บทที่ 2  
การตรวจเอกสาร 

 
การประเมินการปฏิบตัิงาน 

 
ความหมาย 

รองศาสตราจารย ผุสดี รุมาคม (2551) ไดใหความหมายของการประเมินการปฏิบัติงาน 
(performance appraisal) คือ กระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องในการประเมิน การบริหาร
พฤติกรรม และผลที่ไดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยทั่วไปการประเมินจะถูกดําเนินการโดย
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน และจะถูกการพิจารณาทบทวนโดยผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือขึ้น
ไปอีกครั้งหนึ่ง  โดยวัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงานนั้นแบงออกเปน 2 ดาน คือ  

1. ดานการประเมิน การประเมินการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคดานการประเมินในระยะสั้น
เพื่อการตัดสินใจเรื่องคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น สวนในระยะยาวเพื่อการเล่ือนตําแหนง การโยกยาย 
และการใหออกจากงาน 

2. ดานการพัฒนา เมื่อประเมินการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา ตองใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พนักงานจะไดตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนในการปฏิบัติงานที่ผานมา 
เพื่อจะปรับปรุงใหดีขึ้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการฝกอบรมและการพัฒนา ตลอดจนสงเสริม
ความกาวหนาของอาชีพในอนาคต 

 
วิวัฒนาการการประเมินการปฏิบัติงาน 

การประเมินการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมเนนการควบคุมเปนสําคัญ ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะเปน
ผูทําการประเมินผูใตบังคับบัญชาโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเองเปนใหญและใชเกณฑที่เปน
คุณลักษณะของบุคคลที่คาดหวังวาจะมีความสําเร็จในการปฏิบัติงานมาเปนเครื่องวัด เชน ความ
เชื่อถือได ความจงรักภักดี ความคิดริเร่ิม ความกระตือรือรน การเอาใจใสงาน เปนตน การประเมิน
การปฏิบัติงานในลักษณะนี้มีความเที่ยงตรงอยูในระดับต่ําและเชื่อถือไมได เนื่องจากขึ้นอยูกับ
วิจารณญาณของผูบังคับบัญชาที่เปนผูทําการประเมินเพียงคนเดียว ซ่ึงมีขอจํากัดที่เกิดจากความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชา ทําใหการประเมินมีความลําเอียง เปนผลทําใหการประเมินเชื่อถือไมได
และไมมีประสิทธิภาพในการแยกผูที่มีผลงานดีออกจากผูที่มีผลงานไมดี และไมไดชวยปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น ในระยะตอมามีการประเมินการปฏิบัติงานตามแบบแนวคิดเชิงระบบ โดย
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ประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
หรือองคการนั้น  ซ่ึงเปนที่นิยมใชกันในปจจุบัน  เชน เทคนิคการบริหารตามวัตถุประสงค 
(management by objective)  

 
ปญหาในการประเมินการปฏิบัตงิาน 

 การประเมินการปฏิบัติงานมักจะถูกวิจารณอยางรุนแรง ซ่ึงมีปญหาในการประเมินการ
ปฏิบัติงานในเรื่องตอไปนี้ 

 1. ขาดความเปนรูปธรรม การประเมินการปฏิบัติงานแบบเกามักจะขาดความเปนรูปธรรม 
ไมสามารถวัดไดชัดเจน เชน ทัศนคติ ความจงรักภักดี บุคลิกภาพ เปนตน ซ่ึงเปนคุณลักษณะสวน
บุคคล  

 2. ความประทับใจพิเศษ เปนขอผิดพลาดประการหนึ่งที่ทําใหผูประเมินทําการประเมิน
พนักงานวาปฏิบัติงานดี ซ่ึงในความเปนจริงพนักงานอาจจะปฏิบัติงานไมดีจริงก็ได 

 3. การประเมินแบบผอนปรน/เขมงวด การประเมินแบบผอนปรนเปนการประเมินใน
ระดับสูงโดยไมสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงขอโตเถียง ทําใหพนักงานไมปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึง
การปรับคาตอบแทนและการเลื่อนตําแหนง ในขณะที่การประเมินแบบเขมงวดจะทําใหพนักงานมี
โอกาสนอยลงในการปรับคาตอบแทนและการเลื่อนตําแหนง 

 
ตัวแบบการประเมินการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 3 สวน คือ  

1. การกําหนดเกณฑการประเมิน เกณฑที่ถูกนํามาใชในการประเมินการปฏิบัติงาน ไดแก 
ผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน หรืออาจใชผสมกัน 
หลักการสําคัญในการกําหนดเกณฑการประเมิน คือ  

1.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคการ 
1.2 ควรใชหลายเกณฑ 
1.3 ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ 

2. การวัด เปนการตกลงรวมกันกอนที่ชวงเวลาของการประเมินการปฏิบัติงานจะเริ่มตนขึ้น 
เพื่อเปนการจูงใจและชวยใหการประเมินในขั้นสุดทายไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ การ
ตัดสินใจวาจะใชเครื่องวัดประเภทใดนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน ประเภทของงาน 
และวิธีการประเมิน ตลอดจนแบบการบริหาร วัฒนธรรม และคุณลักษณะอื่น ๆ ภายในองคการ 
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3. การบริหาร ผูบริหารจะเปนผูนําขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไปใชในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานใน 3 ดาน คือ  

3.1 การตัดสินใจทางการบริหาร 3 เร่ือง ไดแก 
- เงินเดือน/คาตอบแทน 
- การเลื่อนตําแหนง/การโยกยาย 
- การใหออกจากงาน/การตอสัญญาจาง 

3.2 การจัดทําแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
3.3 การบริหารปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ไดแก 

- การฝกอบรม 
- การใหคําปรึกษา 
- การดําเนินการทางวินัย 
- การใหออกจากงาน 

 
 หลักการออกแบบระบบการประเมิน  

1.ใหบุคคลที่ตองใชระบบการประเมินมีสวนรวม 
 กฎที่สําคัญที่สุดขอหนึ่งในความพยายามออกแบบระบบการประเมิน คือ การใหบุคคลที่
จะตองใชระบบการประเมินมีสวนรวมในการออกแบบ ไมวาจะเปนมืออาชีพทางดานทรัพยากร
มนุษย ผูบริหาร และพนักงาน ซ่ึงจะตองใชระบบการประเมินเพื่อที่จะไดเขาใจงานที่พวกเขาปฏิบัติ
ไดดีขึ้น และออกแบบระบบการประเมินเพื่อใหพวกเขาสามารถปรับปรุงงานของพวกเขาได ระบบ
การประเมินเปนเรื่องของการเมืองและจะตองถูกนําไปปรับใชในสภาพแวดลอมที่ซับซอน ความ
เกี่ยวของของผูที่จะตองนําระบบการประเมินไปปรับใช ในขั้นของการออกแบบถือไดวาเปนสิ่ง
สําคัญตอการใชที่ประสบความสําเร็จ  การมีสวนรวมในการออกแบบจะสรางขอผูกมัดในการใช
ระบบการประเมินและระบบการประเมินก็ตองการขอผูกมัดนั้นเพื่อจะไดประสบความสําเร็จ 

2. มองการประเมินการปฏิบัติงานวาเปนเสมือนสวนหนึ่งของระบบที่ซับซอน 
 การประเมินการปฏิบัติงานเปนสวนที่รวมการบริหารทรัพยากรมนุษยเขาดวยกัน การ
ประเมินการปฏิบัติงานมักจะนําไปสูการปฏิบัติในเรื่องคาตอบแทนและการเลื่อนตําแหนง และยัง
เปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางดานวัฒนธรรมขององคกร ระบบการประเมินแบบมีสวนรวม
ตองการความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากในเรื่องแบบการบริหารและพฤติกรรมของผูบริหาร การมี
สวนรวมที่มากขึ้น ของผูใชระบบการประเมินอาจจะชวยใหมีโอกาสมากขึ้นที่จะไดรับความสําเร็จ
ตั้งแตเร่ิมแรก 
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3. เรียนรูจากการนําไปสูการปฏิบัติ 
       การเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนยากที่จะดําเนินไปอยางถูกตองในครั้งแรก กลวิธี คือ การศึกษา
การนําไปสูการปฏิบัติเพื่อที่จะไดสามารถทําการเปลี่ยนแปลงแกไขไดทั้งในตัวระบบการประเมิน
เองและวิธีการที่ระบบการประเมินนั้นถูกออกแบบและนําไปสูการปฏิบัติ ตัวอยางเชน ถาหากวามี
ระบบการประเมินที่แตกตางกันสองระบบอยูในความคิดของผูบริหารและพนักงานแลวจะตองให
ทั้งสองฝายรวมกันพัฒนาระบบการประเมินที่ตอบสนองความตองการของพวกเขาและจะชวยทํา
ใหมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นและมีขอผูกมัดที่มากขึ้นกับระบบการประเมินระบบใหม 

4. คงความคลองตัวไว 
        ถึงแมวาระบบการประเมินจะมีความแนนอนตายตัวอยางไรก็ตาม จะตองมีความคลองตัว
เปนอยางมากซึ่งสามารถยินยอมใหระบบการประเมินสงเสริมงานของพนักงาน แตนักออกแบบ
ระบบการประเมินมักจะไมคิดถึงเรื่องนี้ เนื่องจากพวกเขาทําใหเกิดผลประโยชนสวนบุคคลขึ้นใน
ระบบการประเมินและยืนกรานที่จะใหเปนเชนนั้นในการนําระบบการประเมินไปปรับใชโดย
คัดคานความไมลงรอยที่จะเกิดขึ้นและความมีเหตุผลทุกเรื่อง 

5. อดทน 
          ระบบการประเมินเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมที่ซับซอนและระบบการประเมินมักจะ
ตองการความเปลี่ยนแปลงในคานิยมและพฤติกรรมพื้นฐานจึงตองใชเวลาในการเรียนรู หนังสือ
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงภายในองคการที่มีจํานวนมากขึ้นไดเตือนผูบริหารใหอดทนและ
สถานการณในการประเมินการปฏิบัติงานก็ไมไดแตกตางกัน บุคคลที่จะตองเรียนรูทักษะและ
วิธีการใหม ๆ ในการประพฤติปฏิบัติก็จะตองใชเวลาและอาจจะตองมีการฝกอบรมขึ้นใหม พรอม
ทั้งมีการประเมินและปรับปรุงแกไขระบบการประเมินอยางตอเนื่อง 
 

กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน 

ขั้นที่ 1 คัดเลือกบุคคลที่ตองใชระบบการประเมินโดยปกติกลุมผูที่ใชระบบการประเมินมี  
3 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมพนักงาน และกลุมมืออาชีพดานทรัพยากรมนุษย 

ขั้นที่ 2 ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ อาจจะเริ่มตนดวย
การมีที่ปรึกษา ผูบริหารระดับสูงตองกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคการและมอบหมายงาน
เกี่ยวกับการออกแบบระบบการประเมินใหคณะทํางานซึ่งอาจทํางานรวมกับทีมที่ปรึกษา 
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ขั้นที่ 3 ประเมินสถานการณปจจุบันภายในองคการ โดยทําความเขาใจวาความกดดันที่ 
ทําใหตองมีการออกแบบขึ้นใหมเพราะอะไร อาจสัมภาษณบุคคลสําคัญ ๆ หรือการสํารวจทัศนคติ
บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพราะปฏิกิริยาของผูบริหารและพนักงานเปนสิ่งสําคัญมาก 

ขั้นที่ 4 กําหนดวัตถุประสงคของระบบการประเมิน ผูบริหารระดับสูงตองกําหนด
วัตถุประสงคของระบบประเมิน โดยปกติมักจะมีวัตถุประสงคในเรื่องตาง ๆ ไวดังนี้ 

- ใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อใหพนักงานทราบวาตัวเองอยูในจุดใด 
- ใชเปนหลักเกณฑในเรื่องคาตอบแทนและการใหรางวัล 
- ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบุคคล การบรรจุ การเลื่อนตําแหนง การไลออก 
- ใชในการวางแผนความกาวหนาในอาชีพ 
- ใชเปนแนวทางในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
- ใชในการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน 

ขั้นที่ 5 ออกแบบระบบการประเมิน นักออกแบบระบบการประเมินจะตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอมภายในองคการ ความเขาใจของผูใชหลาย ๆ คน และคานิยมขององคการ  

ขั้นที่ 6 ทดลองดวยการนําไปสูการปฏิบัติ ภายหลังจากที่ระบบการประเมินออกแบบแลว
จะเริ่มนําไปสูการปฏิบัติ ควรมีการทดลองใชหรือการทดสอบนํารองกอน เพื่อแกไขขอบกพรองที่มี
อยูกอนที่จะนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคการ 

ขั้นที่ 7 ประเมินและตรวจสอบระบบการประเมิน เพื่อใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของระบบการประเมินวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

 
เทคนิควิธีการประเมิน 

1. วิธีการที่เนนผูปฏิบตัิงาน 
1.1 การประเมินคุณลักษณะสวนตัวและพฤติกรรมตามขีดขนาดหรือการประเมินตามขดี

ขนาด (rating scales) โดยผูประเมินจะใสตัวเลข เชน กําหนดไว 5 หมายถึง ดีเยี่ยม จนถึง 1 หมายถึง 
ไมนาพอใจ เปนวิธีการประเมินที่ เกาแกที่ สุดและนิยมใชกันมากที่สุด ผูประเมินมักจะเปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูถูกประเมิน ในกรณีที่เปนพนักงานระดับปฏิบัติการมักจะถูกประเมิน 
ไดแก ปริมาณและคุณภาพงาน ความรูเกี่ยวกับงาน ความรวมมือ ความไววางใจ ความคิดริเร่ิม  
ความขยันหมั่นเพียร และทัศนคติ สวนถาเปนพนักงานระดับบริหารมักจะถูกประเมิน ไดแก 
ความสามารถในการวิเคราะห การใชดุลยพินิจ ความเปนผูนํา ความสามารถในการสรางสรรค 
ความคิดริเร่ิม ความรูเกี่ยวกับงาน และความมั่นคงของอารมณ เปนตน 
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ขอดี  
- สรางแบบฟอรมงาย 
- ใชไดกับงานหลายประเภท 
- นําไปใชและเขาใจไดงาย 
- ประหยัดคาใชจาย 
- สามารถเปรียบเทียบกับผูถูกประเมินไดเปนจํานวนมาก 
ขอจํากัด 
- ใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ เทากันหมด 
- ไมสามารถแสดงความแตกตางระหวางคนที่คะแนนใกลเคียงกัน 
- คะแนนที่ไดเปนคะแนนรวม 
- ผูประเมินมีความโนมเอียงไดงาย 

1.2 การประเมินแบบบรรยายความ ผูประเมินจะบรรยายการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และ
พฤติกรรมของพนักงาน โดยใหอิสระอยางเต็มที่ เชน จุดแข็ง จุดออนของพนักงาน ความสามารถ
ในการเปนผูนํา ศักยภาพในการเลื่อนตําแหนง และความตองการการพัฒนา บอยครั้งมักจะใช
รวมกับการประเมินตามขีดขนาด 

ขอจํากัด 
- ความยาวและเนื้อหาในการบรรยายอาจไมสามารถนําผลมาเปรียบเทียบกันได 
- พนักงานอาจไดรับการประเมินไมดีหากผูบังคับบัญชาเขียนบรรยายไมดี 
- ผูประเมินตองใชเวลามากเพื่อสังเกตและบรรยายความ 
 

2. วิธีการเนนพฤติกรรม 

2.1 การประเมินเหตุการณสําคัญ ผูประเมินจะสังเกตและบันทึกเหตุการณสําคัญ ๆ ใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงแสดงถึงความมีประสิทธิผลหรือการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จหรือไม
สําเร็จ 

ขอดี 
- มีหลักฐานที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูถูกประเมิน 
- ประเมินการปฏิบัติงานจริง ไมใชประเมินคุณลักษณะสวนตัว 
ขอจํากัด 
- หัวหนางานมีภาระในการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลหลายคน 
- การใหขอมูลยอนกลับอาจชาเกินไป เพราะตองรอเวลา 
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2.2 การประเมินแบบบังคับใหเลือก เปนการบังคับใหผูประเมินเลือกขอความที่ระบุไว
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน โดยปกติจะมี 4 ขอความ ซ่ึง 2 ขอความเปน
พฤติกรรมที่ดี สวนอีก 2 ขอความเปนพฤติกรรมที่ไมดี ผูประเมินจะตองเลือก 2 ขอความที่
เหมาะสมที่สุด โดยเปนพฤติกรรมดี 1 ขอความ และไมดี 1 ขอความ ซ่ึงผูประเมินจะไมทราบวา
ขอความใดไดคะแนนหรือไมไดคะแนน 

ขอดี  
- ชวยลดความลําเอียงของผูประเมิน 
ขอจํากัด 
- มีความยุงยากในการสรางแบบฟอรม 
- เสียคาใชจายสูงในการจัดเตรียมคําอธิบาย 
- สรางความลําบากใจใหกับผูประเมินเพราะไมทราบวิธีการใหคะแนน 

2.3 การประเมินแบบตรวจรายการ เปนการประเมินพฤติกรรมดานตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยใสเครื่องหมายวา “ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น การใหคะแนนจะเปนหนาที่ของฝาย
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงอาจมีการถวงน้ําหนักหรือไมถวงน้ําหนักในบางรายการก็ได 

ขอจํากัด 
- เสียคาใชจายสูงในการสรางรายการแตละกลุมงาน 

 
3. วิธีการเนนผลที่ไดรับ 

การประเมินที่นิยมใชกัน เรียกวา การบริหารตามวัตถุประสงค (management by 
objective) เปนวิธีการที่สงเสริมความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ทําให
บรรยากาศในการจูงใจและการปรับปรุงการปฏิบัติงานดีขึ้น ลักษณะที่สําคัญ คือ ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาจะตกลงรวมกัน โดยเขียนหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่สําคัญ ๆ ของงาน
แตละบุคคล พรอมทั้งกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานระยะสั้น การวัดและการประเมินการ
ปฏิบัติงานรวมกัน ซ่ึงจะมุงไปที่ผลสําเร็จของงานไมใชคุณลักษณะสวนตัว  

ขอดี 
- ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน ไมใชคณุลักษณะสวนตัว 
- ใหความสําคัญกับปจจุบันและอนาคตซึ่งควบคุมได  
- ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคบับัญชาเปนทีมเดียวกัน 
- ความรูสึกตอตานจะนอย 
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ขอจํากัด 
- ยากทีจ่ะเปรียบเทียบการปฏิบัติระหวางบุคคล 
- เปนมาตรฐานเฉพาะบุคคล ไมใชเปนแบบอยางเดยีวกนัหมดทั้งหนวยงาน 
- นําไปใชในการขึ้นเงินเดือนและการเลื่อนตําแหนงลําบาก 
- ไมทราบคุณลักษณะของบคุคลที่เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ 

 
4. วิธีการเนนการเปรียบเทียบ 

4.1 การประเมินแบบการจัดอันดับ (ranking) ผูประเมินซึ่งมักจะเปนผูบังคับบัญชาจะทํา
การจัดอันดับผูอยูใตบังคับบัญชาโดยดูในภาพรวมทั้งหมด 

ขอดี 
- นําไปใชไดงาย ไมตองดูปจจัยยอย ๆ  
ขอจํากัด 
- ไมมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ไมไดพิจารณาสวนประกอบของพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง 
- แสดงความแตกตางระหวางบุคคลไดยาก โดยเฉพาะการขามหนวยงาน 
- จัดลําดับไดยากหากมีบุคคลจํานวนมาก 

4.2 การประเมินแบบการเปรียบเทียบรายคู ผูประเมินจะทําการเปรียบเทียบพนักงานแต
ละคนกับพนักงานคนอื่น ๆ ทุกคน โดยการเปรียบเทียบทีละคูวาใครดีกวาหรือเหนือกวาอีกคนหนึ่ง
จนครบแลวนํามาจัดลําดับ 
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การเลือกวิธีการประเมิน 

การเลือกวิธีการประเมินนั้นตองมีหลายวิธี ซ่ึงตารางตอไปนี้ไดแสดงถึงความมีประโยชน
ของการประเมินกับวิธีการประเมินแบบตาง ๆ 

 
ประโยชนของ 
การประเมิน 

การประเมิน
เหตุการณ
สําคัญ 

วิธีการเนน
พฤติกรรม 

วิธีการเนนผล
ท่ีไดรับ 

การประเมิน
แบบบังคับ 
ใหเลือก 

วิธีการ
เปรียบเทียบ 

การใหรางวัล/
คาตอบแทน 

นอย ปานกลาง นอย/มาก มาก มาก 

การบรรจุ/ 
การเลื่อนตําแหนง 

นอย ปานกลาง นอย/มาก มาก มาก 

การวางแผนทรัพยากร
มนุษย 

นอย นอย นอย มาก มาก 

การใหขอมูล 
ยอนกลับ 

มาก ปานกลาง ปานกลาง นอย นอย 

การฝกอบรม/ 
การพัฒนา 

มาก มาก นอย/มาก นอย นอย 

การวางแผนความ 
กาวหนาในอาชีพ 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอย ปานกลาง 

  
การกําหนดผูประเมินแบบ 360 องศา 

 ผูประเมินไมสามารถแยกออกจากวิธีการประเมินได การเลือกผูประเมินที่ถูกตองจะชวยให
การประเมินมีความถูกตอง ซ่ึงผูประเมินจะตองเปนบุคคลที่รอบรูหลาย ๆ คน และยิ่งมีบุคคล
จํานวนผูประเมินมากขึ้นเทาใด จะทําใหลบความมีอคติของผูประเมินบางคนไดมากขึ้นเทานั้น  
อีกทั้งยังสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานในดานตาง ๆ ไดรอบดานขึ้น ทําใหผลการประเมินมี
ความสมบูรณมากขึ้น การประเมินการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมนั้นผูประเมิน คือ ผูบังคับบัญชา
โดยตรงของแตละหนวยงาน และถูกทบทวนโดยผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือขึ้นไป ซ่ึงผูบังคับบัญชา
จะมีอํานาจเด็ดขาด ทําใหพนักงานไมพอใจผลการประเมิน ดังนั้นการประเมินแบบ 360 องศา (360 
degree appraisal) จะเปนวิธีการประเมินที่แกไขจุดออนของการประเมินแบบดั้งเดิม เปนการ
ประเมินการปฏิบัติงานแบบผสมที่มุงเนนใหทราบถึงความรู ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของพนักงานจากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหลง เพื่อใหมีความถูกตอง แมนยําและ
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เชื่อถือไดมากกวาการประเมินโดยผูบังคับบัญชาคนเดียว  ผูประเมินจะมีหลายคน  ไดแก 
ผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือข้ึนไป เพื่อนรวมงาน การประเมินตนเอง ผูอยูใต
บังคับบัญชา ลูกคาภายใน ลูกคาภายนอก และผูสังเกตการณที่ไดรับการฝกอบรม ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยางไรก็ตาม แมวาการประเมินแบบ 360 องศา จะใหผลการประเมินที่มีความยุติธรรม
มากกวาแบบดั้งเดิม แตก็พบปญหาที่ตองใชเวลาและคาใชจายมากทั้งในเรื่องเอกสารและการ
ดําเนินการ นอกจากนั้นอาจมีอุปสรรคและปญหาของการประยุกตใช ดังนี้ (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 
ม.ป.ป.) 

1. ปญหาการใหคะแนนสูงเกินจริงหรือการกดคะแนน และปญหาการ “ฮ้ัว” กันในการให
คะแนน   

2. อคติที่เกิดจากการประเมิน ไมวาจะเปนอคติทางเพศ อคติดานอายุ ซ่ึงปญหาดังกลาว อาจ
ลุกลามไปถึงขั้นเกิดความไมไววางใจซึ่งกันและกันในองคกร และเกิดการตอตานจากผูเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับ  

3. ปญหาเรื่องการเก็บรักษาความลับในการประเมิน  

4. ใชเวลาดําเนินการมากในการเก็บและการวิเคราะหขอมูล จนบางครั้งถูกมองเปนการเพิ่ม
ภาระงานนอกเหนือจากงานประจํา  

ผูใตบังคับบญัชา 

พนักงานผูรับ
การประเมิน 

ผูบังคับบัญชา 

ลูกคาภายนอก ลูกคาภายใน 

อื่น ๆ  เพื่อนรวมงาน 

ประเมินตนเอง 
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5. ความไมชัดเจนของนโยบายผูบริหารระดับสูงและนโยบายดาน HR ที่มีตอกิจกรรมการ
ใหขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา  

6. ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย เชน ระบบอุปถัมภ การนับถือผูอาวุโส การรักพวกพอง 
การใชระบบพระคุณ และประเพณีปฏิบัติแบบดั้งเดิม ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการประยุกตใช อาจ
สะทอนใหเห็นในรูปแบบการใหคะแนนไมตรงกับความเปนจริงหรือออกมาในรูปแบบของการ 
“ฮ้ัว” คะแนนกัน  

7. การขาดการสื่อสารทําความเขาใจและการใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบขอมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา ใหแกพนักงาน ซ่ึงสงผลใหพนักงานมีทัศนคติในแงลบตอระบบ ดังเชน 
การที่พนักงานระดับลางซึ่งไมไดรับขอมูลอยางทั่วถึงและถูกตองอาจเกิดความคับของใจในการ
ประเมินและอาจสงผลตอสภาวะขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการประเมินแบบ 360 องศา สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ระยะแรกเริ่ม ควรนําไปใชกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกับกลุมผูมีวุฒิสามารถสูง 
หรือตําแหนงที่สําคัญที่สุดขององคกรกอน  

2. กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการใชงานอยางชัดเจน มีการจัดเตรียมวัฒนธรรม
องคกรใหพรอม มีการจัดทําหลักสูตรพัฒนาเพื่อรองรับหลังการประเมิน มีการวางระบบการติดตาม
ผลอยางเปนทางการ   

3. ใหความสําคัญกับทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแตกระบวนการคัดเลือกผูประเมินที่อาจใหผูรับการ
ประเมินมีสวนในการคัดเลือกผูประเมินและเตรียมการฝกอบรมลวงหนา โดยการรักษาความลับใน
ทุก ๆ ขั้นตอน  

4. ผูบริหารระดับสูงเล็งเห็นถึงความสําคัญโดยใหการสนับสนุนและเอาใจใส และคอย
ติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงาน ภายหลังจากที่ไดรับทราบผลการประเมิน
ยอนกลับแลว  

5. หัวหนางานมีการสอนแนะงานใหแกผูถูกประเมิน เพื่อสนับสนุนกระบวนการประเมิน 
และแบบแผนการปฏิบัติที่ดี  

6. องคกรตองวางระบบการติดตามผลการดําเนินการอยางเปนทางการ มีนโยบายที่ตอเนื่อง
และชัดเจน มีการประเมินความคุมคาและพิจารณาแนวโนมเพื่อสรางคุณคาใหเพิ่มมากขึ้น 
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แหลงขอมูลในการประเมินการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปจะมีอยู 2 แบบ ไดแก 

1. ขอมูลผลงาน เปนการประเมินการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินโดยพิจารณาจากความถี่
และมูลคา เชน การวัดจากจํานวนชิ้นงานที่ผลิตไดในแตละคาบเวลา แตละวันหรือสัปดาห เปนตน  

2. ขอมูลบุคลากร เปนการประเมินจากขอมูลสวนบุคคล โดยดูจากแฟมบันทึกของฝาย
ทรัพยากรบุคคล เชน อัตราการขาดลามาสาย การเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
  

ขอควรพิจารณาในการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 1. ความสะดวกในการนําไปใช วิธีการประเมินควรใหขอมูลที่งาย และควรจะประเมินเปน
ตัวเลขเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินของผูปฏิบัติงานคนอื่น  

 2. การประหยัดคาใชจาย วิธีประเมินจะตองเสียเวลาและคาใชจายนอยทั้งในเรื่องการคิดคน
กําหนดเกณฑ การออกแบบการประเมิน และแบบฟอรมการประเมิน  

 3. ความเที่ยงตรง วิธีการประเมินตองมีความเที่ยงตรง สามารถวัดในสิ่งที่ตองการได 
รวมทั้งสามารถการลดอคติและความลําเอียงของผูประเมิน 
 
 ดังนั้นจึงตองใหผูรับบริการมีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ ซ่ึงจะเลือกกกลุมผูประเมินเปนกลุมใดบางนั้น
ก็ตองพิจารณาปจจัยอยางอยางอื่นประกอบใหเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องความสะดวกและการ
ประหยัดคาใชจาย แตยังมีความเที่ยงตรงสามารถวัดได 
 
ความพึงพอใจในการใหบริการ 
 

ความพึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง 
พอใจ ชอบใจ ในขณะที่นักวิชาการกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มี
องคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ และไดรับการตอบสนองตอความตองการนั้น (กิติมา ปรีดี
ดิลก (2532) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเรา
และแรงจูงใจซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม โดยแสดงออกมาในลักษณะของความชอบ ความ
พึงพอใจที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (อรทัย  บญุชวย, 2544) 
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การบริการ 

อาศยา โชติพานิช (ม.ป.ป.) กลาววา การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการ
ดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอ่ืน การบริการที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชม
องคกร ซ่ึงเปนสิ่งดีส่ิงหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกรของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน  
มักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ งานบริการ
วิชาการ เปนตน ดังนั้น ถาบริการดี ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ซ่ึงการบริการถือเปนหนาเปนตา
ขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย ดังนั้นองคกรตองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผูใหบริการ ส่ิงที่ผูใหบริการควรมีเปนอันดับแรก คือ ความเปนคนที่รักใน
งานบริการ เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเขาใจและใหความสําคัญตอผูรับบริการ มีความ
กระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูรับบริการยิ้มแยมแจมใสและเอาใจใส นอกจากนี้ พนักงานที่ใหบริการ
ควรเปนผูรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีดวย    

2. บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแตงกายที่แลดูสะอาดเรียบรอย  รวมไปถึงอากัปกิริยา 
ที่แสดงออก เชน การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงทาทางประกอบการพูด ส่ิงเหลานี้ควรเปนไปโดย
ธรรมชาติ    

 
เทคนิคการใหบริการ 

1. สรางความเปนกันเอง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความอุนใจ แสดงความเปนมิตรโดยอาจ
แสดงออกทางสีหนา แววตา กิริยาทาทางหรือน้ําเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเชน ขอประทานโทษ
ครับ (คะ) มีอะไรใหผม (ดิฉัน) ชวยประสานงานไดบางครับ (คะ) กรุณารอสักครูนะครับ (คะ)  
เปนตน การพูดจาตองชัดเจน งายตอการเขาใจ และไมเร็วหรือรัวจนผูรับบริการไมรูเร่ือง   

2. เนนการฟงเปนหลัก คือ ผูใหบริการควรตั้งใจฟงดวยความอดทนขณะที่ผูรับบริการพูด
ไมควรแสดงอาการที่ไมพอใจออกมาสบตากับผูรับบริการเปนระยะพรอมกิริยาตอบรับ  

3. ทวนคําพูด  เพื่อแสดงใหผู รับบริการทราบวาผูใหบริการกําลังตั้งใจฟงในเรื่องที่
ผูรับบริการพูดอยู   
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การสรางความประทับใจในงานบริการ 

ความคาดหวังโดยทั่วไปของผูรับบริการ ไดแก การตอนรับที่อบอุน ใหความสนใจและ
ความเอาใจใส พูดสุภาพไพเราะ ซ่ึงจะทําใหผูรับบริการรูสึกวาเขามีความสําคัญ เปนผลใหเขาเกิด
ความพอใจ แตการที่จะทําใหเกิดความประทับใจไดนั้นตองทําใหถึงขั้นที่ผูรับบริการเกิดปติยินดี  
นั่นคือ ตองใหบริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของ 
ผูใหบริการดวยไมตรีตอผูรับบริการ และความประทับใจจากการตอนรับของเรายอมจะเปนผลให
เขามาใชบริการของเราอีก แลวตัวเราและองคการของเราก็ยอมจะประสบความกาวหนา เราสามารถ
เติมไมตรีเขาไปในทุกงานที่ทํา เร่ิมตั้งแตการรักการมีไมตรีตอผูรับบริการ กลาวงาย ๆ ก็คือวา  
“ตองเอาใจเขามาใสใจเรา” และใหบริการตรงตามความตองการ ทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ทํางาน เราควร
ทิ้งปญหาและเรื่องราวสวนตัวไวภายนอก แลวมุงทํางานที่เรารับผิดชอบใหดีที่สุด พรอมที่จะ
ชวยเหลือส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงวาเราเอาใจใสผูรับบริการของเรา
อยางตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีตอเพื่อนรวมงานของเราไดเชนกัน ความมีอัธยาศัยไมตรีเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นไดงาย บรรยากาศแหงความเปนมิตรอาจเกิดขึ้นไดเพียงรอยยิ้มที่เร่ิมจากตัวเรากอน 

 
ความมีอัธยาศัยไมตรี เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการใหบริการ เพราะความมีอัธยาศัย

ไมตรีจะทําใหผูรับบริการรูสึกอบอุนและประทับใจ ผูรับบริการทุกคนที่มาใชบริการของเราเขา
ตองการใหเราแสดงออกดังตอไปนี้ 

1. บริการที่มีไมตรีจิต  หมายถึง  การใหบริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก  ๆ  นอย  ๆ 
องคประกอบอื่น ๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน แตบริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะทําใหผูรับบริการรูสึก
อบอุน และประทับใจที่ไดรับการตอนรับอยางมีอัธยาศัย 

2. ยิ้ม เปนสิ่งจําเปนอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะทําใหเขารูสึกอบอุนใจและใน
คําพูดที่เราทักทาย เราสามารถใชน้ําเสียงและทวงทํานองที่เปนธรรมชาติใหผูรับบริการรูสึกพอใจ
ที่มาใชบริการของเรา 

3. คําพูดที่วิเศษ คือ คําพูดเหลานี้ “ขอบคุณคะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษคะ” “มีอะไรใหดฉินั
ชวยไหมคะ” ช่ือของผูรับบริการเปนคําวิเศษเชนกันเมื่อคุณใช 

4. ใหความชวยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะทําใหเขาอบอุนใจหมายความวา เราจะตอง
เรียนรูปฏิกิริยาของผูอ่ืน ตัวอยางเชน ถาเรารูวาผูรับบริการเปนคนแปลกหนา เราจะตองเอาใจใสเขา
เปนพิเศษตอความตองการชวยเหลือในเรื่องงานที่มาติดตอ สถานที่และคําแนะนําอื่น ๆ เปนตน 



 

 

18 

5. ถาหากเราใส “ยิ้ม” ลงไปในน้ําเสียง หมายความถึงการพูดดวยน้ําเสียงที่มีไมตรีจิตและ
พรอมที่จะใหความชวยเหลือ อยางไรก็ตาม เราควรหลีกเลี่ยงที่จะใหสัญญาถาเราไมแนใจวาเราจะ
ทําได 

6. พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการทํางานของตนเองใหดีที่สุดไมวา
พนักงานผูนั้นจะตองติดตอกับผูรับบริการโดยตรงหรือไม 

7. เราควรที่จะชวยเหลือผูรับบริการ แมวาเราเองสามารถชวยไดเพียงเล็กนอยในปญหานั้น
แตเราอาจขอใหคนอื่นชวยได แตอยางไรก็ตามอยาพยายามปดความผิดใหพนตัวเอง ควรจะยอมรับ
อยางออนนอมและดําเนินการบางอยางเพื่อแกไขความผิดพลาดนั้น 

8. เราควรจะตองมีอัธยาศัยไมตรีตอเพื่อนรวมงานของเราดวยทุกคนจะทํางานรวมกันได
ดีกวา ถาทุนคนมีไมตรีจิตตอกัน ผูรับบริการจะสังเกตเห็นไดชัดวาบรรยากาศในการทํางาน โดย
สวนรวมมีอัธยาศัยไมตรีตอกันไมใชเฉพาะที่เห็นไดจากคนใดคนหนึ่ง 

9. ผูรับบริการมีเหตุผลหลายอยางที่มาทําการติดตอกับองคกรของเราแตส่ิงหนึ่งที่
ผูรับบริการคาดหวังเสมอวาจะไดรับการตอนรับอยางอบอุน และมีไมตรีจิตจากพนักงาน ถาเราให
การตอนรับเชนนั้น ผูรับบริการก็จะมีความรูสึกที่ดีตอองคกรของเรา โดยสวนรวมและเกิดความ
ไววางใจตามมาดวยความพอใจในที่สุด 

 
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ 

1. ไดรับความพอใจหรือไมพอใจ  ก็จะเกิดความรูสึกในทันที งานบริการเปนงานใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผูรับบริการไดรับการสนองตอบตรงตามความตองการ
ก็จะแสดงออกถึงความรูสึกที่ดี แตในทางกลับกันถาไมไดรับความพอใจก็จะเกิดความรูสึกในทาง 
ที่ไมดีตอผูใหบริการและองคกรที่ใหบริการในทันทีเชนกัน 

2. ผลของการบริการเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและแปรผลไดรวดเร็ว งานบริการเริ่มตนและ
ดําเนินการไดในทุกขณะ ทั้งในตอนตน ทามกลาง และในตอนทาย เพราะไมมีขอจํากัดวาจะตอง
ใหบริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด 

3. ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองคกร งานบริการสรางความรูในทันทีที่ไดรับ
บริการจึงสามารถแปรเปลี่ยนเปนผลจากการใหบริการไดทั้งในแงดีและไมดี อาจจะแปรผลจากการ
ใหบริการไดทั้งในแงดีและไมดี   
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4. ผิดพลาดแลวชดเชยดวยส่ิงอื่นก็เพียงแคบรรเทาความไมพอใจ การบริการที่ผิดพลาด
บกพรองไมสามารถจะเปลี่ยนความรูสึกของผูรับบริการใหกลับมาดีได นอกจากเปนการลดความ
พอใจที่เกิดขึ้นไดนอยลง 

5. สรางทัศนคติตอบุคคล องคกรและองคการไดอยางมาก การบริการสามารถจะสราง
ความรูสึกชอบหรือไมชอบ ที่มีตอผูใหบริการหรือองคกรอยางมากมายไมมีขีดจํากัดขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการใหบริการที่มีมากนอยเพียงใดสําคัญมากนอยเทาใด 

6. สรางภาพลักษณใหองคกรและองคการเปนเวลานาน การบริการทั้งที่ดีและไมดีจะติดอยู
ในความทรงจําของผูบริการอยูตลอดไป แมเมื่อมีการปรับปรุงแกไขบริการใหดีขึ้นมากแลว แตภาพ
เกาที่ไมดียังคงหลงเหลืออยูกวาที่จะลางภาพลักษณที่อัปลักษณไดตองใชเวลานั้นเปนสิบ ๆ ป 

7. หากเกิดการบกพรองจะเห็นไดชัด บริการเปนสิ่งที่ไวตอการรับรู เมื่อมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดไม
สมบูรณหรือขาดตกบกพรองก็จะปรากฏใหเห็นไดในทันทีทันใด จึงตองระมัดระวังในเรื่องบริการ
ใหมาก 

8. ตองการคนเปนสวนสําคัญในการสรางบริการที่ดี บริการจะดีหรือไมดีมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับผูใหบริการ ถาไดคนดีมีจิตสํานึกในการใหบริการดี มีทัศนคติตอการใหบริการดแีละไดรับ
การปลูกฝงนิสัยในการใหบริการและฝกฝนตนเองมาดีก็จะทําใหเกิดการบริการที่เปนเลิศ ในทาง
กลับกันถาไดคนไมดีมาเปนผูทํางานใหบริการก็จะเทากับผิดพลาดตั้งแตตนแลวจะหวังใหเกิด
บริการที่ดีคงเปนไปไดยาก 

9. คนเปนตัวแปรที่สําคัญในการสรางและทําลายงานบริการ บริการที่ผิดพลาดบกพรอง  
นําความเสียหายมากสูองคกรจะพบวาสวนใหญเกิดจากคน องคกรหลายแหลงเคยไดรับชื่อเสียง 
ยกยองวาใหบริการดี แตพอเปลี่ยนทีมงานที่ใหบริการก็มีเสียงสะทอนวาใหบริการดวยคุณภาพหรือ
ใหบริการไมดีดังเดิมและอาจถึงขั้นทําใหเสียผูรับบริการเดิมไปก็ได 

 
การปฏิบัติในการใหบริการ 

1. ทางกาย ตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสดชื่นดวยอาการกระปรี้กระเปรา ไมงวง
เหงาหาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุมกระชวย หนาตาสดใส      
หวีผมเรียบรอย ไมปลอยผมรุงรังหรือหัวยุงเปนกระเซิง การแตงกายเรียบรอย ยิ้ม ไหว หรือทักทาย
เหมาะสม กิริยาสุภาพ เปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นตองวางตัวเปนมิตร เปดเผย จริงใจ  
สนองความตองการของผูรับบริการอยางกระตือรือรน แสดงความเต็มใจที่จะใหบริการ 
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2. ทางวาจา ตองใชถอยคําชวนฟง น้ําเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคําขานรับ
เหมาะสม กลาวตอนรับและสอบถามวาจะใหชวยบริการอยางไร พูดแตนอยฟงใหมาก ไมพูดแทรก  
ไมกลาวคําตําหนิ อาจพูดทวนย้ําสิ่งที่มีผูมาติดตอตองการใหเขาฟงเพื่อความเขาใจตรงกัน พูดให
เกิดประโยชนตอผูรับบริการ ไมพูดมากจนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผูรับบริการ และใช
ถอยคําเหมาะสม 

3. ทางใจ ตองทําจิตใจใหเบิกบานแจมใส ยินดีที่จะตอนรับ ไมรูสึกขุนเคืองที่จะตอง
รับหนาหรือพบปะกับคนแปลกหนาที่ไมคุนเคยกันมากอน แตมาเรียกรองตองการนั่น ตองการนี่  
ไมปลอยใหจิตใจหมนหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทํางาน เศราซึม เบื่อหนายหรือเซ็ง 
 

ขอควรคํานงึเกี่ยวกับการบริการ 

การใหบริการเปนงานที่ลอแหลม ทําดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ไดรับคําตําหนิจึงเปนงานที่
ตองการความรับผิดชอบสูง และมีจิตใจหนักแนน ผูซ่ึงทํางานบริการแลวเกิดผิดพลาด บางคนก็เสีย
อกเสียใจ ตีอกชกหัว ฟูมฟายน้ําตา แตกลับกัน ผูซ่ึงไมมีความรับผิดชอบมักกลาวโทษผูอ่ืนปาย
ความผิดใหคนตาง ๆ แมแตผูมารับบริการ เปนเรื่องการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากลาวอาง
ตาง ๆ นานาใหพนไปจากความรับผิดชอบของตน วิธีการใหบริการอันจะทําใหผูรับบริการพอใจ 
จะตองรูความคาดหวังของเขา และปฏิบัติตามความคาดหวังเทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้ยอมไมใชเร่ือง
งาย ๆ เพราะการปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ตอคนตาง ๆ ใหสามารถสนองความตองการของ
ผูรับบริการแตละประเภท ทุกระดับยอมมีความยากลําบาก การที่จะใหบริการเปนที่พอใจของทุก ๆ 
คนดูจะเปนเรื่องเปนไปไมได แตก็ไมพนวิสัยที่จะทําใหคนสวนใหญพึงพอใจ หากเรามีความมุงมั่น
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการอยูเสมอ 

  
ขอควรระวังในการใหบริการ 

1. ไมสนใจความตองการของผูรับบริการ การใหบริการในทุกกรณีจะตองแสดงวา
ผูรับบริการมีความสําคัญ จึงตองระวังไมแสดงกิริยาที่เพิกเฉยไมสนใจผูรับบริการอยางจริงจัง   

2. ใหบริการขาดตกบกพรอง เปนสิ่งที่ตองย้ําเตือนอยูเสมอวา การใหบริการจะขาดตก
บกพรองไมไดเลย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําลายงานบริการในสวนอื่น ๆ ที่ดีอยูแลวใหเกิดผล
เสียหายตามไปดวย 

3. ดําเนินการลาชา เปนภาพลักษณที่ไมดีอยางยิ่ง เพราะความลาชาไมตรงเวลา ทําความ
เสียหายใหผูรับบริการได 
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4. ใชกิริยาวาจาไมเหมาะสม การใหบริการสามารถจะรูสึกไดจากกิริยาทาทาง การใชคําพูด
และน้ําเสียง ผูใหบริการอาจไมมีความตั้งใจจะแสดงกิริยาตอผูรับบริการในทางที่ไมดี แตอยูใน
อารมณที่ขุนมัว และไมควบคุมอารมณของตนจึงแสดงออกดวยทาทีและคําพูดที่ทําใหเสีย
ความรูสึกตอผูรับบริการ 

5. ทําใหผูรับบริการผิดหวัง บริการที่ทําใหผูรับบริการผิดหวังมีไดในหลายกรณีนับแตการ
ตอนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพทที่ไมเหมาะสม การใหบริการอยางไมเต็มใจ ไมใสใจในการ
ใหบริการ การบริการผิดพลาดทําความเสียหายใหแกผูรับบริการ   
 

การมีหัวใจบริการ (Service Mind) 

รองศาสตราจารยเทื้อน  ทองแกว (ม.ป.ป.) ไดกลาวไววา ยุคโลกาภิวัตนนี้ไมวาจะเปนหาง
ราน หนวยงาน หรือองคกรตางมุงแขงขัน เพื่อแยงชิงลูกคา ใครมีลูกคามาก และลูกคาพึงพอใจ ก็จะ
มีลูกคาติดตามใชบริการ แตในทางตรงกันขาม ถาหากลูกคามาใชบริการแลวไมพึงพอใจก็จะไปหา
แหลงการใหบริการใหม และยังบอกตอไปยังคนอื่นดวย ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอการ
ใหบริการ จึงมีผลกระทบตอหนวยงาน หนวยงานจึงพัฒนาวิธีการใหบริการอยางเต็มที่ตอลูกคาใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ การใหบริการจึงเปนหัวใจของการดําเนินงานในปจจุบันในทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ลูกคาจะเลือกแหลงการใหบริการที่ดีกวาเสมอ แหลง
ใหบริการจึงตองพัฒนาการใหบริการอยางดีที่สุด บางครั้งถึงกับตองมีการลดแลกแจกแถม ดังนั้น 
จึงเห็นไดชัดวาบุคลากรในหนวยงานไมวาของรัฐและเอกชน มีการตื่นตัวในการใหบริการกันอยาง
กวางขวาง หากลยุทธตาง ๆ มาใหบริการ และถือหลักการการใหบริการที่ดีตอทุกคนที่มาใชบริการ 
คือ ปจจัยความสําเร็จ โดยปลูกฝงใหทุกคนในองคการมีหัวใจบริการ (service – mind) เปนหลักยึด
สําหรับสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูใหบริการทุกคน 
 
 คําวา หัวใจบริการ หมายถึง การอํานวยความสะดวก การชวยเหลือ การใหความกระจาง 
การสนับสนุน การเรงรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรือรนตอการใหบริการคนอื่น 
รวมท้ังการยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรีจิตที่ดีตอผู อ่ืน ตองการใหผู อ่ืนประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่เขาตองการ การที่บุคคลมีหัวใจบริการดังกลาวขางตน ชวยใหเกิดผลดีตอคนอื่น 
ตอตนเอง และตองานที่ทําที่วาเกิดผลดีตอคนอ่ืนในการใหบริการ คือ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ผูรับบริการทุกคนมีความตองการตรงกันในการติดตอรับบริการไมวาจะเปนของราชการหรือ
เอกชน คือ 
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1. ตองการความรวดเร็ว ยิ่งภาวะการแขงขันยุคปจจุบัน ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน 
ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะเปนที่พึงประสงคของทุกฝาย ดังนั้น การใหบริการ
ที่รวดเร็วจึงเปนที่ประทับใจ เพราะจะไมตองเสียเวลารอคอย สามารถใชเวลาไดคุมคา ในชวงเวลา
ส้ัน ๆ สามารถทํางานไดหลายอยาง ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานได 

 2. ประหยัดเงินและเวลา การใหบริการที่รวดเร็ว ชวยใหประหยัดเงินในการจางหรือใชจาย  
การใหบริการ เชนแทนที่จะใชเงินจางบุคคลทํางาน 3 วัน แตผูใหบริการทํางานดวยน้ําใจ การ
ใหบริการดวยความซื่อสัตยรวดเร็ว ทําใหการใชจายเงินนอยลง เพราะงานเสร็จเร็วทําใหทุกฝาย 
ประหยัดเงินและเวลาและทําใหผูมารับบริการสามารถปฏิบัติงานอื่นไดอีก จึงจะสามารถเพิ่มคุณคา
และรายไดใหกับทุกฝาย 

 3. เกิดความรูที่ดีตอผูใหบริการ ผูมาติดตอขอรับบริการ เมื่อผลลัพธเกิดขึ้นเร็ว และดวย
น้ําใจบริการที่ดี จะสรางสัมพันธที่ดีซ่ึงกันและกัน ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ผูรับบริการ
จะเกิดความประทับใจ และยินดีที่จะกลับมาติดตอและมารับบริการอีก และยังจะนําผลที่เกิดขึ้น 
หรือความประทับใจที่มีไปบอกตอเปนการชวยประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง 

 
ผลดีตอตนเองในการใหบริการดวยการมีหัวใจบริการ  

1. ความสําเร็จของงาน เมื่อผูใหผูบริการทํางานดวยความรวดเร็ว และดวยความเต็มใจงาน
ที่รับผิดชอบจะสําเร็จไดรวดเร็ว ทําใหงานไมคั่งคาง และยังสงผลใหผูมาติดตอพึงพอใจที่เห็นความ
กระตือรือรน ผูใหบริการจะไมละทิ้งหรือหลงลืมงานได เมื่องานไมคั่งคาง สุขภาพจิตในการทํางาน
ก็ดีดวย ผูมาติดตอก็สบายใจงานเสร็จเร็ว ผูใหบริการก็สามารถทํางานเสร็จทันที ไมตองกังวล หรือ
กลัววาจะลืมงาน ถาเก็บงานไว นอกจากงานไมเสร็จแลวยังเสียหายอีก จิตใจก็ไมเปนสุข 

2. เกิดภาพสะทอนที่ดีตอบุคคลและองคการ ที่เรียกวา ภาพลักษณ การใหบริการที่ดีจะ
สะทอนเปนภาพความสําเร็จ ความพึงพอใจ ผูมาใชบริการจะบอกตอขยายออกไปอยางนอย 5 เทา 
หรือบอกตอถึงความประทับใจตอคนอื่นอีก 5 คน แตถาไมประทับใจ ก็จะบอกความไมดีออกไปอีก 
10 เทา หรือ 10 คน เพราะธรรมชาติของคนจะชอบพูดเรื่องไมดีของคนอื่นเปนสวนใหญ 

3. มีกําลังใจ เนื่องจากใหบริการที่ดี จะไดภาพสะทอนที่ดี ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดี น้ําเสียง
หรือการพูดจาจะเปนไปดวยบรรยากาศที่ดี ไมมีการตอวา หรือใชถอยคําที่รุนแรง อันกอใหเกิด
ผลกระทบตามมาในสิ่งที่ไมดี 
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 4. คิดสรางงานตอ เปนไปตามหลักผลการทําดี ทําใหผูปฏิบัติมีกําลังใจทํางานมากขึ้น  
เกิดขวัญกําลังใจดี ทํางานไดมากและมีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปดวย ทําใหเกิดความคิด
สรางสรรค คิดสรางงานตอไป ซ่ึงจะเกิดผลดีตอตนเอง 
 
 ผลท่ีเกิดตองานในการใหบริการที่ดี  

 1. งานเปนที่พึงพอใจ เพราะมาจากความตั้งใจของผูใหบริการ งานจึงมีคุณภาพ จะเปนการ
เพิ่มคุณคาของงาน 

 2. งานเกิดการพัฒนาตอ เพราะมีผูสนใจนําไปใช เนื่องจากผลงานที่บุคคลพึงพอใจเปน
เพียงสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งคือการใหบริการที่ดี จะไดรับความพึงพอใจมากมาย กลาวงาย ๆ  
ก็คือ ลูกคาซื้อการบริการครึ่งหนึ่งและคุณภาพอีกครึ่งหนึ่ง 

 3. งานชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ เพราะความสําเร็จ ความกาวหนาขององคกร
ขึ้นอยูกับผลผลิตหรือผลงาน เมื่อผลผลิตไดรับการยอมรับ จะมีลูกคาบอกตอ และขยายการใช
บริการตอ ทําใหงานสําเร็จและมีความประทับใจจากการใหบริการ จะทวีความนิยมอยางตอเนื่อง 
องคกรจะประสบความสําเร็จ ความสําเร็จขององคกรจะเกี่ยวเนื่องเร่ิมตั้งแตผลิตผล การใหบริการ 
การนําไปใชเกิดผลดีและประทับใจและการใหบริการอยางตอเนื่องตลอดเวลา จะเปนสายใย
เชื่อมโยงใหเกิดความสําเร็จยิ่งขึ้นตอไป 
 
 ยุทธศาสตรสําคัญในการมีหัวใจบริการ  

 1. การจัดบรรยากาศ สถานที่ทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย 
บรรยากาศรมเย็น มีสถานที่พักผอนหรือพักรอ  ตัวอยางที่เห็นชัดเจน คือ การใหบริการของบริษัท
โตโยตา ที่จัดสถานที่นั่งพักในหองปรับอากาศ มีหนังสือพิมพ วารสารดี ๆ มีน้ําดื่มบริการ เปนตน 
ในขณะที่ลูกคารอการซอมรถในอูของบริษัท บรรยากาศดังกลาวนี้ รวมถึง การจัดสถานที่ ปายบอก
สถานที่ ขั้นตอนการติดตองานที่ชัดเจน ลูกคาสามารถอาน หรือติดตอไดดวยตนเองไมตองถามใคร 
ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับไป จุดการใหบริการควรเปน One stop service 
คือ ไปแหงเดียวงานสําเร็จ 

 2. การยิ้มแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ ความรูสึกเต็มใจและ
ความกระตือรือรนที่จะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่
ใหดีที่สุด ใหประทับใจกลับไป ความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏในใบหนา และ
กิริยาทาทางของผูใหบริการคือ การยิ้มแยมแจมใส ทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือวา
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เปนบันไดขั้นสําคัญที่จะนําไปสูผลความสําเร็จขององคการ อยาลืมวาการยิ้มคือการเปดหัวใจการ
ใหบริการที่ดี 

 3. ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็วและเต็มใจ ดวยการเริ่มตนทักทายผูมาติดตอ
ดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร เชนจะใหชวยอะไรไหม
ครับ (คะ) ตองการติดตอเร่ืองอะไรครับ (คะ) เปนตน อยาปลอยใหผูมาติดตอถามกอน เมื่อรับงาน
ไดแลวตองทําใหสําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เมื่อผูมาติดตอมาที่เดียว หรือแหงเดียวสามารถ
ประสานไดทุกจุด การประสานการชวยเหลือจึงตองควรรวดเร็ว บางเรื่องควรวันเดียวสําเร็จ (One 
day success) หรือ 5 นาทีสําเร็จ เปนตน ความรวดเร็วและดวยความเต็มใจถือวาเปนหัวใจสําคัญของ
การใหบริการ ถาหากวาไมสามารถทําไดรวดเร็วดวยขอระเบียบ หรือข้ันตอนก็ตาม ก็ตองชี้แจงดวย
ถอยคํา หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะชวยเหลือจริง ๆ แตไมสามารถทําได เพราะมี
ขอขัดของ หรือความจําเปนตามระเบียบ 

4. การสื่อสารที่ดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับหรือการรับโทรศัพท 
ดวยน้ําเสียงและภาษาที่ใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธ
โดยตรง หรือการโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการบริการขางในจิตใจ จึงกลาวไวเบื้องตนแลววา 
ความรูสึกหรือจิตใจที่มุงบริการจะตองมากอน แลวแสดงออกทางวาจา ดังกลาวมาแลว 

 5. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวังไดรับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ การอธิบายในสิ่งที่ผูมารับ
บริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาที่เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและใหความ
สนใจตองานที่รับบริการอยางเต็มที่ 

 6. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการ เชน 
การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรทราบเพื่อชวยใหบริการ คือ การ
สรางน้ําใจใหบริการใหเกิดขึ้นกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาที่โดยตรง แตเปนเรื่องของ
ทุกคนตองชวยกัน ทําหนาที่ใหบริการ นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีเชน Web site ตาง ๆ ที่จะชวย
อํานวยความสะดวกในดานขอมูลขาวสาร จะชวยเสริมใหบริการเปนไปดวยดี 

 7. การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควรมีการ
ติดตามและประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอน
กลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพคือการกําหนดมาตรฐาน
การใหบริการวาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน 3 ช่ัวโมง หรือภายใน  
1 วัน เปนตน 
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โดยสรุปจะเห็นไดวา การใหความสําคัญกับการใหบริการนั้นมีความสําคัญมาก ซ่ึงสวน

หนึ่งตองไดรับความรวมมือจากผูรับบริการ และผูใหบริการตองเปนบุคคลที่มีใจในการใหบริการ
เปนสําคัญ ซ่ึงทุกองคกรของมหาวิทยาลัยทักษิณไมสามารถหลีกเลี่ยงการใหบริการได ดังนั้น 
ผูใหบริการคือพนักงานผูใหบริการทุก ๆ ดาน ไมวาจะใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ 
การตอนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผูมาติดตอทุกประเภท เปนตน ตองเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและความประทับใจกับ
ผูรับบริการทุกคน  และทายสุด ผูใหบริการเปนกลไกสําคัญที่สุดที่จะตองพัฒนาบุคลิกภาพและ
ทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในการรักการใหบริการ เพื่อการพัฒนาองคกรอยางสมบูรณ
แบบ ดังนั้นองคกรจึงมีสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนางานดานบริการเปนอยางมากเพราะองคกรถือเปน
แกนหลักในการกําหนดแนวทางการใหบริการเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการและ
เทคนิคการพัฒนาระบบงานขององคกรใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใชบริการ มีดังนี้   

1. จัดระบบการทํางานใหเกิดความคลองตัว องคกรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุงยากใหงาย
ขึ้น เพื่อสรางการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

2. จัดทําลําดับขั้นตอนการใหบริการองคกรควรจัดทําขั้นตอนการบริการใหงายและไม
ซับซอนเพื่อเปนแนวทางใหผูรับบริการสามารถทําตามไดอยางถูกตองและไมสับสน 

3. เรียนรูความตองการของผูรับบริการผานชองทางตาง ๆ เชน ตูรับความคิดเห็น การ
สอบถามพูดคุยจากคําตําหนิติเตียนและคําชมเชยตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงงานบริการใน
คร้ังตอไป 

4. ฝกอบรมพนักงานใหเกิดทักษะการบริการที่ดีเพื่อนําไปปรับใชกับสวนงานที่ตนปฏิบัติ
หนาที่อยู 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและจัดทําเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร ในลักษณะออนไลน มีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาเกณฑการประเมิน  
 

การพัฒนาเกณฑการประเมินใชวิธีการแบบมีสวนรวม โดยใหบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 11 คน มีสวนรวมในการ
กําหนดเกณฑการประเมินกับผูวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลใชเทคนิคการสนทนากลุมยอย (focus 
group discussion) ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งหมดไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกนั 
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนา ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงบุคลากรสํานักงานเลขานุการในการพัฒนาเกณฑการประเมิน 
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ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจความคิดเห็น 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

หลังจากที่ไดเกณฑการประเมินในขั้นตอนที่ 1 แลว ผูวิจัยไดนําเกณฑการประเมินที่ไดไป
สรางเปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากประชากรซึ่งเปนผูรับบริการที่สังกัดอยูในคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประกอบดวย ผูบริหารและคณาจารย จํานวน 43 คน และนิสิต 
จํานวน 761 คน (ขอมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2553 ) โดยทําการสุมตัวอยางเฉพาะในกลุมของนิสิต
มาจํานวน 262 คน ตามสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ดังนี้ 

 

  n   = 
( )2eN1

N
+

  

โดย n = จํานวนขนาดตัวอยาง 
  N = จํานวนขนาดตัวอยาง 
  e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (ในการศึกษากําหนดให = 0.05) 
 
สําหรับวิธีการสุมกลุมตัวอยางในกลุมของนิสิตใหไดตามจํานวนที่ตองการนั้น ใชวิธีการสุม

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยนําเกณฑการประเมินจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนขอคําถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ซ่ึงผูวิจัย

ไดกําหนดคาคะแนนและแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
มากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน 
มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 
นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
นอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน 



 

 

28 

คาเฉลี่ย 4.50 –  5.00 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.50 –  4.49 หมายถงึ มีความคิดเหน็อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 –  3.49 หมายถงึ มีความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50 –  2.49 หมายถงึ มีความคิดเหน็อยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 –  1.49 หมายถงึ มีความคิดเหน็อยูในระดับนอยที่สุด 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเกีย่วกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหผูชวยนักวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
แจกแบบสอบถามใหกับนิสิตในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 262 ชุด ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 85.11 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใชสถิติพื้นฐาน  คือ คาความถ่ี 
(frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจาก
แบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโปรมแกรมการประเมินออนไลน   

 
เมื่อไดเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากการสํารวจความคิดเห็นที่เปน

ฉันทามติ ซ่ึงคนสวนใหญเห็นพองตองกันแลว ผูวิจัยไดใหนักวิชาการคอมพิวเตอรทําการออกแบบ
โปรแกรมการประเมินออนไลน โดยใชโปรแกรม Dreamweaver CS3 และใชภาษา PHP 5.0 ในการ
เขียน หลังจากนั้นเก็บขอมูลไวที่ My SQL 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ผูวิจัยแบงออกเปน 
ดังนี้  
 1. การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 

2. การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
3. การออกแบบโปรมแกรมการประเมินออนไลน   

 
1. การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
 

การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการใชวิธีการแบบมีสวนรวม โดย
ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 
11 คน มีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดเกณฑการประเมินรวมกับผูวิจัย ผลปรากฏ
วาไดเกณฑการประเมินที่เปนฉันทามติรวมกัน จํานวน 9 ขอ ดังนี้ 

1. มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
2. มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 
3. มีความเอาใจใสตอการใหบริการ 
4. มีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
5. มีการแตงกายที่เหมาะสม 
6. มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
7. สามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 
8. ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลา 
9. ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
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2. การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
 

2.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 223 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 68.6 เปนนิสิตกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 202 คน  
คิดเปนรอยละ 90.6 เปนอาจารย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 8.5 มีตําแหนงวิชาการเปน 
รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.5 และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 21.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และปริญญาเอก 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

n = 223 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
   ไมระบ ุ
สถานภาพ 
   อาจารย 
   นิสิต  
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   ไมมี 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
การศึกษา 
   กําลังศึกษาปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
   ไมระบ ุ

 
60 
153 
10 
 

19 
202 
2 
 

13 
4 
2 
 

202 
4 
6 
11 

 
26.9 
68.6 
4.5 

 
8.5 
90.6 
0.9 

 
68.4 
21.1 
10.5 

 
90.6 
1.8 
2.7 
4.9 
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นอกจากนั้นขอมูลสวนบุคคลของอาจารย พบวา มีอายุเฉลี่ย 41 ป โดยมีอายุต่ําสุด 30 ป 
และสูงสุด 58 ป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเฉลี่ย 10.4 ป 
โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ําสุด 1 ป และสูงสุด 32 ป มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 และ 3 

 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารย 

n = 19 
อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

30 ป 
31 ป 
35 ป 
36 ป 
39 ป 
42 ป 
45 ป 
53 ป 
58 ป 
ไมระบ ุ

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 

5.3 
10.4 
5.3 
5.3 
10.4 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
42.1 

 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาการปฏิบัติงานผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารย 

n = 19 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

1 ป 
2 ป 
3 ป 
5 ป 
12 ป 
20 ป 
29 ป 
32 ป 
ไมระบ ุ

1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
8 

5.3 
5.3 
15.7 
10.4 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
42.1 
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ในสวนของนิสิต พบวา มีอายุเฉลี่ย 20 ป โดยมีอายุต่ําสุด 18 ป และสูงสุด 24 ป มีระยะเวลา
การศึกษาอยูในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเฉลี่ย 3.1 ป โดยสวนใหญเปนนิสิตชั้นปที่ 4 
จํานวน62 คน คิดเปนรอยละ 30.7 มีรายละเอียดตามตารางที่ 4 และ 5 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของอายุผูตอบแบบสอบถามที่เปนนิสิต 

n = 202 
อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

18 ป 
19 ป 
20 ป 
21 ป 
22 ป 
23 ป 
24 ป 
ไมระบ ุ

34 
36 
43 
59 
25 
3 
1 
1 

16.8 
17.8 
21.3 
29.2 
12.4 
1.5 
0.5 
0.5 

 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เปนนิสิตจําแนกตามชัน้ป 

n = 202 
ชั้นป จํานวน (คน) รอยละ 
ป 1  
ป 2  
ป 3  
ป 4 
ป 5  

ไมระบ ุ

25 
29 
44 
62 
18 
24 

12.4 
14.4 
21.8 
30.7 
8.9 
11.9 
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2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 223 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินในทุกขออยูในระดับมาก โดยมี

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมิน 

(n = 223 คน) 
ระดับความคิดเห็น ความคิดเห็น 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
X  S.D. การแปล

ความหมาย 

มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 0 
(0%) 

5 
(2.4%) 

59 
(27.8%) 

97 
(45.8%) 

51 
(24.1%) 

3.92 0.78 มาก 

มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 1 
(0.5%) 

7 
(3.3%) 

63 
(29.7%) 

100 
(47.2%) 

41 
(19.3%) 

3.82 0.80 มาก 

มีความเอาใจใสตอการใหบริการ 1 
(05%) 

12 
(5.7%) 

62 
(29.2%) 

97 
(45.8%) 

40 
(18.9%) 

3.77 0.84 มาก 

มีความกระตือรือรนในการใหบริการ 0 
(0%) 

15 
(7.1%) 

63 
(29.7%) 

82 
 (38.7%) 

52 
(24.5%) 

3.81 0.89 มาก 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
(n = 223 คน) 

ระดับความคิดเห็น ความคิดเห็น 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
X  S.D. การแปล

ความหมาย 

มีการแตงกายที่เหมาะสม 1 
(0.5%) 

3 
(1.4%) 

46 
(21.8%) 

97 
(46.0%) 

64 
(30.3%) 

4.04 0.79 มาก 

มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 1 
(0.5%) 

8 
(3.8%) 

74 
(34.9%) 

90 
(42.5%) 

39 
(18.4%) 

3.75 0.82 มาก 

สามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 0 
(0%) 

10 
(4.7%) 

56 
(26.47%) 

100 
(47.2%) 

46 
(21.7%) 

3.86 0.81 มาก 

ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลา 4 
(1.9%) 

14 
(6.7%) 

60 
(28.6%) 

93 
(44.3%) 

39 
(18.6%) 

3.71 0.91 มาก 

ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 1 
(0.5%) 

8 
(3.8%) 

58 
(27.5%) 

102 
(48.3%) 

42 
(19.9%) 

3.83 0.80 มาก 

รวม 3.85 0.68 มาก 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถามยังไดเสนอเกณฑการประเมินในเรื่องอื่น ๆ มีดังนี้ 
1. ความถูกตองของงานหรือขอมูลที่ใหบริการ (จํานวน 6 คน) 
2. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการ (จํานวน 2 คน) 
3. มีความเสมอภาคในการใหบริการกับทกุคน (จํานวน 2 คน) 
4. ความรูสึกประทับใจตอการใหบริการโดยรวม (จํานวน 1 คน) 
5. การชวยเหลืองานกับผูรวมงานคนอื่นๆ (จํานวน 1 คน) 
6. มารยาทและการปฏิบัติของเจาหนาทีใ่นการใหบริการ (จํานวน 1 คน) 
7. ใหความชวยเหลือในกรณทีี่เกิดปญหาทางเทคนิค (จํานวน 1 คน) 
8. มีความเพยีรพยายามในการบริการใหบรรลุผล (จํานวน 1 คน) 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑการประเมินทีไ่ดทําการสอบถาม มีดังนี้ 
1. การแตงกาย ควรปรับเปน มีบุคลิกและการวางตัวที่เหมาะสม 
2. มีความกระตือรือรน ควรปรับเปน มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 
3. ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลา ควรปรบัเปน ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลาตาม

กําหนด 
 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
1. ใหประเมนิทางอินเทอรเน็ต 
2. ควรเอา JA มาประเมินดวย 
3. ขอมูลทั่วไปจําเปนตองทราบหรือไม หากไมจําเปนขอใหเอาออก ผูประเมินจะเกดิความ

สบายใจในการตอบ 
3. ควรแยกออกเปนฝาย ๆ เพราะแตละฝาย งานใหบริการแตกตางๆ เชน การเงินที่คอนขาง

ชา หรือบริการทางการศึกษาที่ยิ้มแยมแจมใส บริการรวดเร็วทันใจ ติดตามงานดีมาก แตเมื่อมอง
ภาพรวมจึงออกมาดังที่ประเมินไป ดังนั้นจึงเสนอไดทําแยกเปนงาน ๆ และภาพรวมดวยจะทําได
โดยขอมูลที่ละเอียดและนําไปสูการปรับปรุงแกไขในแตละงานไดอยางแทจริง 
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2.3 สรุปเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
ภายหลังจากการพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการโดยบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ จํานวน 11 คน ไดเกณฑการประเมินครั้งแรก จํานวน 9 ขอ หลังจากนั้นทําการ
สอบถามความคิดเห็นจากผูบริหาร คณาจารย และนิสิต จํานวน 223 คน ซ่ึงเปนผูรับบริการที่สังกัด
อยูในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สวนใหญเห็นดวยกับเกณฑการประเมินที่สรางขึ้นและได
เสนอแนะเกณฑการประเมินเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 3 ขอ รวมเปน 12 ขอ ดังนี้ 

1. มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
2. มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 
3. มีความเอาใจใสตอการใหบริการ 
4. มคีวามเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 
5. มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 
6. มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
7. มีความสามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 
8. มีความถูกตองของงานหรือขอมูลที่ใหบริการ  
9. ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลาตามกาํหนด 
10. ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
11. ใหบริการไดอยางเสมอภาคกับทุกคน 
12. ความรูสึกประทับใจตอการใหบริการโดยรวม  

 
หลังจากนั้นทําการออกแบบเอกสารสําหรับการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 

โดยใชวิธีการประเมินตามขีดขนาด (rating scales) ซ่ึงมีขอดีในเรื่องการสรางแบบฟอรมงาย ใชได
กับงานหลายประเภท นําไปใชและเขาใจไดงาย ประหยัดคาใชจาย รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบกับผู
ถูกประเมินไดเปนจํานวนมาก โดยผูประเมินจะทําเครื่องหมาย  โดยเลข 5 หมายถึง มีความพึง
พอใจมากที่สุด เลข 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก เลข 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง เลข 2 
หมายถึง มีความพึงพอใจนอย เลข 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ  
สํานักงานเลขานุการคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
โปรดทําเครื่องหมาย  ตามความเปนจริงและปราศจากอคติสวนตัว 
สถานะ   นสิิต    บุคลากร     ผูมาติดตอราชการ 
 
ขอที ่ รายการ 5 4 3 2 1 คาเฉลีย่ 

1 มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพันธที่ดี       

2 มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ       

3 มีความเอาใจใสตอการใหบริการ       

4 มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ       

5 มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม       

6 มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา       

7 มีความสามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ       

8 มีความถูกตองของงานหรือขอมูลที่ใหบริการ       

9 ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลาตามกําหนด       

10 ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ       

11 ใหบริการไดอยางเสมอภาคกับทุกคน       

12 ความรูสึกประทับใจตอการใหบริการโดยรวม       

คาเฉลีย่รวม  

 
ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. การออกแบบโปรมแกรมการประเมินออนไลน   
 
 หลังจากไดเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการแลว ผูวิจัยไดใหนักวิชาการ
คอมพิวเตอรทําการออกแบบการประเมินออนไลน โดยใชโปรแกรม Dreamweaver CS3 และใช
ภาษา PHP 5.0 ในการเขียน หลังจากนั้นเก็บขอมูลไวที่ My SQL ผลการออกแบบการประเมิน  
แสดงเปนรูปภาพ 4 ภาพ โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 เลือกผูที่จะถูกประเมิน ใหผูประเมินทําการเลือกผูที่จะถูกประเมิน โดยการ
คล๊ิกตรงรูปของผูที่จะถูกประเมิน ดังภาพที่ 2 ซ่ึงแสดงบุคลากรสํานักงานเลขานุการทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการประเมิน ใหผูประเมินทําเครื่องหมายตรงเกณฑการประเมินทั้ง 12 ขอ 
ดังภาพที่ 3 

ขั้นตอนที่ 3 ดูผลการประเมิน ใหผูประเมินเลือกดูผลการประเมินเปนรายบุคคลซึ่งจําแนก
ตามรายชื่อบุคลากรสํานักงานเลขานุการทั้งหมด 25 คน ดังภาพที่ 4 และ 5 
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ภาพที่ 2 แสดงรูปภาพบุคลากรสํานักงานเลขานุการ 
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ภาพที่ 2 (ตอ) 
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ภาพที่ 3 แสดงเกณฑการประเมิน 
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ภาพที่ 4 แสดงรายชื่อผูรับการประเมิน 
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางผลการประเมิน 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและจัดทําเกณฑการประเมินความพึงพอใจ 

ในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในลักษณะออนไลน มีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเกณฑการประเมินแบบมีสวนรวมโดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
สํานักงานเลขานุการ เก็บรวบรวมขอมูลใชเทคนิคการสนทนากลุมยอย 

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินจากผูบริหาร คณาจารย และ
นิสิต ซ่ึงเปนผูรับบริการสังกัดอยูในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบโปรมแกรมการประเมินออนไลน โดยใหนักวิชาการคอมพิวเตอรทํา
การออกแบบโปรแกรมการประเมินออนไลน โดยใชโปรแกรม Dreamweaver CS3 และใชภาษา 
PHP 5.0 ในการเขียน หลังจากนั้นเก็บขอมูลไวที่ My SQL 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ไดพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ มีไดทั้งหมดจํานวน 9 ขอ ดังนี้ 
1) มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
2) มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 
3) มีความเอาใจใสตอการใหบริการ 
4) มีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
5) มีการแตงกายที่เหมาะสม 
6) มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
7) สามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 
8) ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลา 
9) ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
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2. การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 223 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิดเปน 

รอยละ 68.6 เปนนิสิตกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 90.6 เปน
อาจารย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 8.5 มีตําแหนงวิชาการเปนรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน  
คิดเปนรอยละ 10.5 และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 21.1 สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 
มีอายุเฉลี่ย 41 ป โดยมีอายุต่ําสุด 30 ป และสูงสุด 58 ป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเฉลี่ย 10.4 ป โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ําสุด 1 ป และสูงสุด 32 ป 
ในสวนของนิสิต มีอายุเฉลี่ย 20 ป โดยมีอายุต่ําสุด 18 ป และสูงสุด 24 ป มีระยะเวลาการศึกษาอยู
ในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเฉลี่ย 3.1 ป โดยสวนใหญเปนนิสิตชั้นปที่ 4 จํานวน62 คน 
คิดเปนรอยละ 30.7 กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินในทุกขออยูใน
ระดับมาก และไดเสนอแนะเกณฑการประเมินเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 3 ขอ รวมเปน 12 ขอ ดังนี้ 

1) มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
2) มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 
3) มีความเอาใจใสตอการใหบริการ 
4) มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 
5) มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 
6) มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
7) มีความสามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 
8) มคีวามถูกตองของงานหรือขอมูลที่ใหบริการ  
9) ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลาตามกาํหนด 
10) ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
11) ใหบริการไดอยางเสมอภาคกับทุกคน 
12) ความรูสึกประทับใจตอการใหบริการโดยรวม  

 
3. การออกแบบโปรมแกรมการประเมินออนไลน   

 หลังจากไดเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการแลว ผูวิจัยไดใหนักวิชาการ
คอมพิวเตอรทําการออกแบบการประเมินออนไลน โดยใชโปรแกรม Dreamweaver CS3 และใช
ภาษา PHP 5.0 ในการเขียน หลังจากนั้นเก็บขอมูลไวที่ My SQL ผลการออกแบบการประเมิน  
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) เลือกผูที่จะถูกประเมิน 2) ทําการประเมิน และ 3) ดูผลการประเมิน  
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ขอเสนอแนะ 
 
 1. การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ เปนเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน
ในองคกร จะทําใหเกิดการพัฒนางานใหเปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการ ซ่ึงผูบริหารตองนําผลการ
ประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคล เชน การพัฒนาหรือการฝกอบรม การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
คาจาง การตอสัญญาจางงานสําหรับกรณีที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย เปนตน 

 2. การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจะตองทําโดยปราศจากอคติสวนตัว ซ่ึงอาจ
ตองพัฒนาโปรแกรมใหรองรับ โดยการตัดกลุมผูประเมินที่ใหคะแนนสูงสุดและต่ําสุดออก 
บางสวน เพื่อปองกันกลุมผูประเมินที่มีอคติสวนตัว ซ่ึงจะทําใหผลการประเมินมีความนาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น 

 3. ควรพัฒนาเกณฑและระบบการประเมินในทํานองเดียวกันนี้กับบุคลากรในสวนอื่น ๆ  
เชน ผูบริหารคณะ ผูบริหารมหาวิทยาลัย เปนตน  
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คําชี้แจง  ขอความกรุณาคณาจารยและนิสิตชวยตอบแบบสอบถามนี้ เพ่ือนําไปพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
ในการใหบริการของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ตอไป  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล โปรดทําเครื่องหมาย  
1. เพศ  

 (1) ชาย  (2) หญิง 
2. สถานภาพ 

 (1) ผูบริหาร   (2) อาจารย  (3) นิสิต  
3. ตําแหนงทางวิชาการ  

 (1) ไมม ี  (2) ผูชวยศาสตราจารย  (3) รองศาสตราจารย  
4. การศึกษา  

 (1) กําลังศึกษาปริญญาตรี   (2) ปริญญาโท  (3) ปริญญาเอก   
5. อายุ............................................ป 
6. ระยะเวลาที่ทํางาน/ศึกษาอยูใน มก. …………………….….. ป 

สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ  

ระดับความคิดเห็น 

เกณฑการประเมิน นอยที่สุด 

(1) 
นอย 

(2) 
ปานกลาง  

(3) 
มาก 

(4) 
มากที่สุด 

(5) 

1. มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี      
2. มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ      
3. มีความเอาใจใสตอการใหบริการ      
4. มีความกระตือรือรนในการใหบริการ      
5. มีการแตงกายที่เหมาะสม      
6. มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา      
7. สามารถสื่อสารใหผูรับบริการไดเขาใจ      
8. ใหบริการไดอยางรวดเรว็ทันเวลา      
9. ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ      

ทานคิดวาควรจะมีเกณฑการประเมินในเรื่องอื่นๆ ไดแก 

1………………………………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากร
สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
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