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การวิจัยครั้งนี้ มี จุดประสงคเพื่ อ (1) สรางเครื่องมือประเมิน และประเมิน ผลการใหบ ริการสำนั กกิจ การ
นักศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง และ (2) เสนอแนวทางการปรับปรุงการใหบริการสำนักกิจการนักศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ นักศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ปการศึกษา
2562 จำนวน 356 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม โดยการคัดเลือกดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก (1) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (2) แบบบันทึกการสนทนากลุมเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความ
คาดหวัง และ (3) แบบสอบถามดานความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการเพื่อนำมาสรางเปนแบบประเมิน
โดยใช วิ ธี ก ารประเมิ น การให บ ริ ก ารแบบผสมด ว ยกั น 2 วิ ธี ดั ง นี้ (1) แบบมาตรส ว นประมานค า 5 ระดั บ
(2) การวิเคราะหชองวางความสามารถในการใหบริการ
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ฝายงาน ไดแก ฝายงานทุนการศึกษา ฝายงาน
วินัยนักศึกษา ฝายงานสวัสดิการนักศึกษา ฝายงานกิจกรรมนักศึกษา และฝายงานกิจกรรมจิตอาสา CSR มีระดับความ
คาดหวังของนักศึกษาในการไดรับบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด แตผลการประเมินคุณภาพการใหบริการโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อนำมาวิเคราะหชองวางความสามารถในการใหบริการ (Gap Analysis) เปนการวิเคราะหที่ชวยให
เห็นความสำคัญระหวางคาคะแนนความคาดหวัง และคาคะแนนความพึงพอใจ ผลพบวาชองวางความสามารถในการ
ใหบริการที่ผลลัพธเปนคาลบมากที่สุดในแตละขอคำถามมี 6 ดาน ดังนี้ (1) ดานการติดตอสื่อสาร ไดแก ฝายงาน
ทุนการศึกษา เรื่อง สามารถเขาถึงขอมูลที่เผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เฟสบุค (สามารถตรวจสอบขอมูลการ
เขาถึงของนักศึกษาในเพจ) หรือ ไลนแอด ซึ่งมีคาคะแนนชองวางความสามารถที่มีผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.29
(2) ดานความสามารถของผูใหบริการ ไดแก ฝายงานทุนการศึกษา เรื่อง บุคลากรสามารถใหคำแนะนำ และใหความ
ชวยเหลือไดเปน อยางดี ซึ่งมีคาคะแนนชองวางความสามารถที่ มีผ ลลัพ ธเปน คาลบเทากับ -0.19 (3) ดานความมี
อัธยาศัยไมตรี ไดแก ฝายงานทุนการศึกษา เรื่อง บุคลากรมีการแสดงออกทางสีหนาแววตา ทาทาง และคำพูดที่ยิ้มแยม
แจมใสพรอมใหบริการ ซึ่งมีคาคะแนนชองวางความสามารถที่มีผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.24 (4) ดานความเชื่อมั่น
และความไววางใจ ไดแก ฝายงานกิจกรรมนักศึกษา เรื่อง แบบฟอรมตางๆ ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงาย ซึ่งมีคา
คะแนนชองวางความสามารถที่มีผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.38 (5) ดานการตอบสนองความตองการ ไดแก ฝายงาน
กิจกรรมนักศึกษา เรื่อง บุคลากรใหคำแนะนำ และตอบขอคำถามอยางครบถวนตรงตามความตองการ ซึ่งมีคาคะแนน
1

นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
3 รองผูอำนวยการฝายบริหาร คณะสำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
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ชองวางความสามารถที่มีผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.22 (6) ดานความพึงพอใจ ไดแก ฝายงานทุนการศึกษา เรื่อง โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจตอผูใหบริการ ซึ่งมีคาคะแนนชองวางความสามารถที่มีผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.20
แนวทางการพัฒนาการใหบริการจากการประชุมสนทนากลุมกับผูบริหารสำนักกิจการนักศึกษา และนำเสนอ
ผลการใหบริการที่มีคาคะแนนผลลัพธของชองวางความสามารถของการใหบริการที่มีผลลัพธเปนลบ ซึ่งไดแนวทางการ
พั ฒ นาการให บ ริ ก ารทั้ งหมด 15 แนวทาง แต ต องเลื อ กนำมาพั ฒ นาก อ น 6 แนวทาง ดั งนี้ (1) แนวทางด า นการ
ติดตอสื่อสาร โดยการเลือกจัดฝกอบรม (2) แนวทางการพัฒนาดานความสามารถของผูใหบริการ โดยการเลือกทบทวน
บทบาทและหนาที่ในงาน (3) แนวทางการพัฒนาความมีอัธยาศัยไมตรี โดยการเลือกจัดฝกอบรมทางดานบุคลิกภาพ
การควบคุมอารมณ (4) แนวทางการพัฒนาดานความเชื่อมั่นและความไววางใจ โดยการเลือกจัดกระบวนการทำงาน
(5) แนวทางการพัฒนาดานการตอบสนองความตองการ โดยการเลือกกระบวนการโคชชิ่ง และ (6) แนวทางการพัฒนา
ดานความพึงพอใจ โดยการเลือกประเมินการใหบริการ
คำสำคัญ: คุณภาพของการใหบริการ, แนวทางการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการ

Abstract

The objective of this research is (1) to develop measurement for service satisfaction of
student affairs office in a prominent university. And (2) to demonstrate guideline for service
improvement. In order to develop tool for evaluate service satisfaction of student affairs office 336
undergraduates were purposive sampled. The research instruments were (1) the semi-structured
interview, (2) the recorded documents from focus group about student’s expectation and (3) the
service satisfaction of student affairs office measurement. This measure was divided in 2 parts:
5- Likert Scales and Gap analysis.
The student’s service satisfaction of 5 units in student affair office: (1) scholarship units
( 2) university policy regulation units ( 3) student welfare units ( 4) student activity units and ( 5)
student volunteer units were demonstrated as follow. The research results showed that the
respondents' satisfaction in all five departments had the highest score on the overall service
expectations, but the overall service quality assessment was at a high level. After the gap analysis
in the serviceability of the most negative aspects, the result was divided in 6 aspects.
( 1) Communication aspect from the scholarship department in area of information accessibility
through social network; Facebook page and Line official had -0.29 Gap Score. (2) Service providing
competency from the scholarship department in area of advice and suggestion providing had -0.19
Gap Score. ( 3) Hospitality from the scholarship department in area of friendly and hospitable
readiness to provide service had -0.24 Gap Score. (4) Confidence and trust from the student activity
department in area of understandable format and document had -0.38 Gap Score. (5) Responding
from the student activity department in area of clear and useful suggestion providing had -0.22 Gap
Score. (6) Satisfaction from the scholarship department in area of overall service satisfaction had 0.20 Gap Score. 6 indicated Guidelines for service improvement developed from a focus group of
executives in student affair office, the previous gap analysis data and the prioritization of total 15
recommendations were (1) Communication skill training (2) Job position revision for service
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providing capacity (3) Personality and mood management training for hospitality (4) Proceeding (5)
Coaching to meet student need (6) Service evaluation for service improvement.
Keywords: Quality improvement and Guidelines for service improvement.
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ภาคเศรษฐกิจในปจจุบัน องคกรเอกชน และรัฐบาลหลายแหงใหความสำคัญกับการพัฒนาการใหบริการเพื่อ
รักษาคุณภาพการใหบริการใหเปนมาตรฐาน และใหผูรับบริการเกิดความรูสึกพึงพอใจในการเขารับการบริการ ซึ่งการ
ใหบริการเปนการกระทำที่สงผลตอความคาดหวังของผูเขารับบริการในดานความรูสึก ซึ่งสงผลตอภาพลักษณและ
คุณภาพการใหบริการขององคกรนั้นๆ ดวยเหตุนี้เองทุกองคกรของภาคเอกชน และของภาครัฐบาล จึงใหความสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของการบริการ โดยหลายองคกรไดนำเครื่องมือที่สามารถใชวัดคุณ ภาพการใหบริการ นำมาใชในการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใหผูเขารับบริการเปนผูประเมินใหคะแนนในหัวขอของคุณภาพการใหบริการ
ในแต ละดานของการบริก าร และนำผลที่ ไดรับ จากการประเมิ น นำไปปรับ ปรุง และพั ฒ นาการให บ ริการเพื่ อให มี
ประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
สำนักกิจการนักศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง เปนหนวยงานที่มีความสำคัญตอนักศึกษา และมี
หนาที่ในการใหบริการดูแลงานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย 5 ฝายงาน ดังนี้ (1) ฝายงานทุนการศึกษา (2)
ฝายงานวินัยนัก ศึก ษา (3) ฝายงานสวัส ดิก ารนักศึกษา (4) ฝายงานกิจกรรมนักศึกษา และ (5) ฝายงานกิจกรรม
จิตอาสา CSR โดยการทำงานในภาพรวมของสำนักกิจการนักศึกษามีหนาที่จัดกิจกรรม ประสานงาน ดูแล แกไข ติดตอ
กับนักศึกษาโดยตรงอยางตอเนื่อง และพรอมใหคำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตสวนตัว
ผลการประเมิ น จากสำนั ก วิ จั ย ของสำนั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษาสถาบั น การศึ ก ษาเอกชนแห ง หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ การ
ใหบริการของสำนักกิจการจากนักศึกษาที่เขามาใชบริการ ประจำปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
และพบวายังมีขอเสนอแนะในดานลบที่ เกี่ยวกับ ความพึ งพอใจของการใหบ ริการสำนั กกิจการนักศึกษาที่ ตองเรง
ปรับปรุงพัฒนาใหดีมากขึ้น และในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยลง ซึ่งทำใหมีผลการประเมินที่ลดลง
จากปกอนหนา และพบวามีขอเสนอแนะในดานลบในเรื่องความพึงพอใจในการใหบริการมากขึ้น ดังนั้นแสดงใหเห็นถึง
คุณภาพของการใหบริการที่ควรจะไดรับการพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในดานการ
ใหบริการทุกดานมีแนวโนมที่ลดลง และควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจตอความคาดหวัง
ของนักศึกษา ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ใหตรงตามความคาดหวังของนักศึกษา และสามารถนำไปสูแนวทางในการพัฒ นาการใหบริการที่มีคุณ ภาพใหเปน
มาตรฐานในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางแบบประเมิน และประเมินผลการใหบริการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน
แหงหนึ่ง
2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการใหบริการของสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการนักศึกษาสำนักกิจการนักศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชน
แหงหนึ่ง” ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดในการทำงานวิจัย เพื่อเปนเครื่องมือในการดำเนินการวิจัย และเปนแนวทางในการหา
คำตอบดังนี้
คุณภาพการของการใหบริการนักศึกษา สำนัก
กิจการนักศึกษา ทั้ง 6 ดาน
- การติดตอสื่อสาร
- ความสามารถของผูใหบริการ
- ความมีอัธยาศัยไมตรี
- ความเชื่อมั่นและความไววางใจ
- การตอบสนองความตองการ
- ความพึงพอใจ

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
นักศึกษาของสำนักกิจการนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการนักศึกษาของสำนักกิจการนักศึกษา ของสถาบันการศึกษา
เอกชนแห ง หนึ่ ง ” ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ศึ ก ษาแบบผสาน (Mix Methods) ระหว า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และการศึกษาเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Study) ซึ่งผูวิจัยดำเนิน การศึกษาตามวัตถุป ระสงค โดยแบ ง
ขั้นตอนของงานวิจัยเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสรางเครื่องมือและการประเมินการใหบริการ
1) ขั้นตอนที่ 1 การสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพ
1.1 กำหนดกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเก็บขอมูล
มาใชสรางเปนขอคำถามในการสรางแบบประเมิน
1.2 การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือ โดยนำขอคำถามที่ไดจากการเก็บขอมูลมาสรางเปน
เครื่องมือแบบประเมินคุณ ภาพการใหบริการ นำเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กอนนำไปใชเก็บขอมูลใน
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการใหบริการ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณของกลุมเปาหมาย แลว
นำมาวิเคราะหสรุปผลสัมภาษณที่มีความสำคัญเปนรายบุคคล เพื่อนำไปสรางเปนขอคำถามในการสรางเครื่องมือแบบ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ
2) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินการใหบริการ
2.1 การกำหนดกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง ระดับ
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ชั้ น ป ที่ 3 ประจำป ก ารศึ ก ษา 2562 จำนวน 356 คน ด ว ยวิ ธี ก ารสุ ม กลุ ม ตั ว อย า งแบบชั้ น ภู มิ
(Stratified Sampling) เปนผูใชเครื่องมือประเมินคุณภาพการใหบริการ
2.2 การสร า งเครื่ อ งมื อ ผู วิ จั ย นำข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ระยะที่ 1 ขั้ น ตอนที่ 1 ซึ่ ง ผ า นการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นำมาสรางขอคำถาม โดยเลือกใชเครื่องมือในการ
ประเมินการใหบริการแบบผสมดวยกัน 2 วิธี ดังนี้
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วิธีที่ 1 แบบมาตราสวนประมานคา 5 ระดับ (Likert Scale) เพื่อประเมินพฤติกรรมบงชี้ถึงความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการไดรับบริการวามีอยูในระดับใด โดยใชเกณฑของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ
(ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2543, หนา 30)
วิธีที่ 2 การวิเคราะหชองวางความสามารถในการใหบริการ (Gap Analysis) เปนการวิเคราะหที่
ชวยใหเห็นความสำคัญระหวางคาคะแนนความคาดหวัง และคาคะแนนความพึงพอใจ โดยนำคาคะแนนความพึงพอใจ
ที่ประเมินได นำไปลบคาคะแนนความคาดหวัง หากมีผลลัพธในขอคำถามใดที่มีคาคะแนนติดลบ จึงนำขอคำถามใน
การใหบริการนั้นไปหาแนวทางในการพัฒนาได คะแนนชองวางที่ไดจากการประเมินการใหบริการ
2.3 ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ผู วิ จั ย นำแบบสอบถามไปตรวจสอบโดยหาค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence:IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5
ทาน
2.4 การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจ ผูวิจัยนำแบบประเมินที่ได ทำการเก็บขอมูลกับ
นักศึกษากลุมเปาหมาย โดยทำการนัดกลุมเปาหมายเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการประเมิน วิธีการใชเครื่องมือ
ประเมิน
ระยะที่ 2 การเสนอแนวทางในการพัฒนา
1) กำหนดกลุมเปาหมาย กลุมเป าหมาย คือ ผูบ ริหารในตำแหน งผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ผูชว ย
ผูอำนวยการ ผูจัดการฝายอาวุโส และผูจัดการฝาย จำนวน 8 คน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในงานบริหาร
สำนักกิจการนักศึกษาเปนผูรวมเสนอแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
2) เครื่องมือที่ใชและตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีจัดการประชุมแบบสนทนากลุม
(Focus Group) เพื่อหาแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพการให บ ริการ และนำขอมู ลที่ ได จากการสนทนากลุม (Focus
Group) นำมาเรียบเรียงเนื้อหาของขอมูล และนำขอมูลแนวทางการพัฒนาที่ไดทำการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
กับกลุมเปาหมายที่ใหขอมูล
สรุปผลการวิจัย
ระยะที่ 1 สรุปผลการสรางเครื่องมือและการประเมินการใหบริการ
ในขั้น ตอนของการสรุป ผลการประเมิ น การให บ ริการ ผูวิจัยขอสรุป ผลการวิจัยในระยะที่ 1 โดยแบ ง
ออกเปน 2 ขั้นตอน ตามขั้นตอนของการดำเนินงาน ดังนี้
1.1 สรุปผลการสรางเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนำคำสัมภาษณที่
เกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจที่ไดรับบริการจากสำนักกิจการนักศึกษา มาสรางเปนเครื่องมือเพื่อใชในการ
ประเมินการใหบริการโดยไดแนวคำถามในการใชสรางแบบประเมินจำนวน 6 ดานในการใหบริการ ดังนี้ (1) ดานการ
ติดตอสื่อสาร (2) ดานความสามารถของผูใหบริการ (3) ดานความมีอัธยาศัยไมตรี (4) ดานเชื่อมั่นและไววางใจ และ
(5) ดานการตอบสนองคความตองการ และ (6) ดานความพึงพอใจ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินดวย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Conten Validity) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เพื่อพิจารณาความสอดคลอง
ของรายละเอี ย ดข อ คำถามในแต ล ะข อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) มี ค า ความเชื่ อ มั่ น ตั้ งแต
0.942 - 0.981 จัดอยูในเกณฑสูงที่ไดรับการยอมรับ และสามารถนำเครื่องมือไปใชเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายไดใน
ขั้นตอนตอไป
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1.2 การประเมินการใหบริการ ของสำนักกิจการนักศึกษา ทั้ง 5 ฝายงาน ดังนี้ (1) ฝายงานทุนการศึกษา
(2) ฝายงานวินัยนักศึกษา (3) ฝายงานสวัสดิการนักศึกษา (4) ฝายงานกิจกรรมนักศึกษา และ (5) ฝายงานกิจกรรมจิต
อาสา CSR การประเมินคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อนำมาพิจารณาถึงชองวางความสามารถ
ในการใหบริการที่ผลลัพธมีคาลบมากที่สุดในแตละดาน พบวา
1. ดานการติดตอสื่อสาร พบคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบมากที่สุด คือฝายงาน
ทุนการศึกษา เรื่องสามารถเขาถึงขอมูลที่เผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน Facebook (สามารถตรวจสอบขอมูล
การเขาถึงของนักศึกษาในเพจ) /Line@ ซึ่งมีคาคะแนนชองวางความสามารถที่มีผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.29 และ
ฝายงานที่ไมมีคาคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบ คืองานกิจกรรมจิตอาสา (CSR) เรื่องบุคลากรงาน
กิจกรรมจิตอาสา CSR สามารถอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการดวยภาษาที่เขาใจงาย ซึ่งมีคาคะแนน
ชองวางความสามารถเทากับ 0
2. ดานความสามารถของผูใหบริการ พบคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบมากที่สุด คือ
ฝายงานทุนการศึกษา เรื่องบุคลากรสามารถใหคำแนะนำ และใหความชวยเหลือไดเปนอยางดี ซึ่งมีคาคะแนนชองวาง
ความสามารถผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.19 และและฝายงานที่ไมมีคาคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบ
คือฝายงานกิจกรรมจิตอาสา (CSR) เรื่องบุคลากรมีความรูในการใหขอมูลที่ชัดเจน ซึ่งมีคะแนนชองวางความสามารถ
เทากับ 0.06
3. ดานความมีอัธยาศัยไมตรี พบคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบมากที่สุด คือฝายงาน
ทุนการศึกษา เรื่องบุคลากรมีการแสดงออกทางสีหนาแววตา ทาทาง และคำพูดที่ยิ้มแยมแจมใสพรอมใหบริการ ซึ่งมี
ค า คะแนนช อ งว า งความสามารถผลลั พ ธ เป น ค า ลบเท า กั บ -0.24 และและฝ า ยงานที่ ไ ม มี ค า คะแนนช อ งว า ง
ความสามารถผลลัพธเปนคาลบ คือฝายงานสวัสดิการนักศึกษา บุคลากรมีความเอาใจใสกระตือรือรนในการใหบริการ
ดวยความเต็มใจ ซึ่งมีคาคะแนนชองวางความสามารถเทากับ 0
4. ดานความเชื่อมั่น และความไววางใจ พบคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบมากที่สุด
คื อ ฝ า ยงานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา เรื่ อ ง แบบฟอร ม ต า งๆ ถู ก ต อ ง ชั ด เจน และเข า ใจง า ย ซึ่ ง มี ค า คะแนนช อ งว า ง
ความสามารถผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.38 และฝายงานที่ไมมีคาคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบ
คือฝายงานกิจกรรมCSR เรื่อง แบบฟอรมตางๆ ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงาย โดยมีคาคะแนนชองวางในการใหบริการ
เทากับ 0.63
5. ดานการตอบสนองความตองการ พบคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบมากที่สุด คือ
ฝายงานกิจกรรม เรื่องบุคลากรใหคำแนะนำ และตอบขอคำถามอยางครบถวนตรงตามความตองการ ซึ่งมีคะแนน
ชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบเทากับ -0.22 และฝายงานที่ไมมีคาคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคา
ลบ คือฝายงานกิจกรรมจิตอาสา (CSR) เรื่อง บุคลากรใหคำแนะนำ และตอบขอคำถามอยางครบถวนตรงตาม
ความตองการซึ่งมีคาคะแนนชองวางความสามารถเทากับ 0.08
6. ด านความพึ งพอใจ พบคะแนนชองวางความสามารถผลลัพ ธเป น คาลบมากที่ สุด คือฝายงาน
ทุนการศึกษา เรื่อง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอผูใหบริการ ซึ่งมีคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบ
เทากับ -0.20 และฝายงานที่ไมมีคาคะแนนชองวางความสามารถผลลัพธเปนคาลบ คือฝายงานกิจกรรมนักศึกษา เรื่อง
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอคุณภาพของงานในระดับใด ซึ่งมีคะแนนชองวางความสามารถเทากับ 0.01
ระยะที่ 2 สรุปผลการเสนอแนวทางการพัฒนาการใหบริการ
การประชุมสนทนากลุม (Focus Group) จากผูบริหารสำนักกิจการนักศึกษา รวมกันพิจารณาผลการ
ประเมินการใหบริการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการใหบริการของบุคลากรไดทั้งหมด 6 ดาน ที่จะสามารถปฏิบัติได
ทันที และเตรียมการดำเนินการไดทันที โดยมติที่ประชุมใหความเห็นรวมกัน ดังนี้ (1) แนวทางการพัฒนาดานการ
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ติดตอสื่อสาร จัดฝกอบรม (Training) ผูบริหารจัดการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมทางดานการใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่องานบริการ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการใหบริการเพื่อเพิ่มทักษะการใหบริการ
(2) แนวทางการพัฒนาดานความสามารถของผูใหบริการ ทบทวนบทบาทและหนาที่ในงาน (Job Position Revision)
ผูปฏิบัติหนาที่ตองทบทวนบทบาทหนาที่และสรางความเขาใจในงานของตนที่รับผิดชอบอยู ตลอดจนการเขาใจใน
วัตถุประสงคของงานที่ถูกตอง รูขอบเขตอำนาจหนาที่ของตน และเขาใจถึงความเชื่อมตอของงานในฝายตนเองกับฝาย
อื่น รวมทั้งการรูจักทบทวนจุดเดนและจุดดอยของตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อหาชองวางความสามารถของตนเองและ
นำมาพัฒนาตอ (3) แนวทางการพัฒนาดานความมีอัธยาศัยไมตรี จัดฝกอบรมทางดานบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ
(Personality and Mood Management Training) ผู บ ริ ห ารจั ด ให มี ก ารอบรมในเรื่ อ งของบุ ค ลิ ก ภาพ และการ
ควบคุมอารมณตอการใหบริการ หัวใจสำคัญของงานดานการใหบริการที่ผูปฎิบัติงานพึ่งจะตองมี คือ Service Mind
ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจสำคัญของงานบริการที่ผูปฏิบัติงานในดานบริการตองมีจิตใจที่รักงานบริการอยางเต็มเปยมพรอม
แสดงออกใหผูเขารับบริการเห็นถึงความเอาใจใส รวมถึงการสรางความเขาใจในงานดานการใหบริการ แนะนำวิธีการ
เทคนิค และขอควรปฎิบัติในเรื่อง การควบคุมอารมณ การแสดงออก การแตงกาย ในการปฎิบัติหนาที่ของผูใหบริการ
เมื่ออยูในสถานการณที่ทำใหเกิดภาวะความเครียดหรือกดดันในการทำงาน หรือปจจัยที่อาจสงผลกระทบถึงผูเขารับ
บริการ (4) แนวทางการพัฒนาดานความเชื่อมั่นและความไววางใจ จัดกระบวนการทำงาน (Proceeding) ผูบริหารได
มุ ง เน น ในเรื่ อ งกระบวนการการทำงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล สามารถสรา งความควาเข า ใจให กั บ ผู
ปฎิบัติงาน และผูเขารับบริการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน (5) แนวทางการพัฒนาดานการตอบสนองความตองการ
กระบวนการ Coaching ผูบริหารมีเปาหมายพรอมแนวความคิดที่ตองการพัฒนางานดานการใหบริการใหดีเลิศมาก
ยิ่งขึ้น และจะตองพัฒนาผูปฎิบัติดวยวิธีการใหมๆ ที่มิใชเพียงแคจัดอบรมหรือเพียงแคการประเมินคะแนน จะตองสราง
ทัศนคติเชิงบวกตอการบริการใหเกิดขึ้นในทุกฝายงาน และ (6) แนวทางการพัฒนาดานความพึงพอใจ ประเมินการ
ใหบริการ (Service Evaluation) ผูบริหารไดใหนโยบายกับทุกฝายงานอยางเขมงวด พรอมชี้แจงใหเห็นถึงความสำคัญ
เกี่ยวกับการใหบริการที่ทำใหผูเขารับบริการในทุกครั้ง เกิดความพึงพอใจ และใหจัดทำการประเมินการใหบริการ โดย
การสำรวจตรวจสอบความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูเขารับบริการ และผูใหบริการในกระบวนการบริการพรอม
จัดการงานดานการใหบริการเพื่อกำหนดเปาหมายทิศทาง และกลยุทธการบริการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถสงผลใหปญหาหรือขอบกพรองของการใหบริการที่เกิดขึ้นในระบบการบริการลดนอยลงสามารถ
นำไปสูความสำเร็จในทุกฝายงาน เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูเขารับบริการ ซึ่งแนวทางการพัฒนาในรูปบบของ
การประเมินการใหบริการ จะสงผลใหเห็นถึงคุณภาพการใหบริการอยางชัดเจนตรงประเด็น
อภิปรายผล

อภิปรายผลระยะที่ 1 การสรางเครื่องมือและการประเมินการใหบริการ ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยขอแบงการ
อภิปรายผลออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การสรางเครื่องมื อเพื่ อประเมิ น การใหบ ริก ารเพื่ อวัดระดับ ความพึ งพอใจและความ
คาดหวัง ผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือในการประเมินการใหบริการแบบผสมดวยกัน 2 วิธี คือ (1) การใชเครื่องมือแบบ
มาตราส ว นประมานค า 5 ระดั บ (Likert Scale) (2) การวิ เคราะห ช อ งว า งความสามารถในการให บ ริ ก าร (Gap
Analysis) โดยการวัดคุณภาพของการใหบริการมีทั้งหมด 6 ดาน คือ (1) ดานการติดตอสื่อสาร (2) ดานความสามารถ
ของผู ให บ ริก าร (3) ด านความมี อั ธยาศั ย ไมตรี (4) ด านความเชื่ อ มั่ น /ไววางใจ (5) การตอบสนองความต อ งการ
และ (6) ดานความพึงพอใจ พบวาการออกแบบเครื่องมือมีความสอดคลองกับตัวแบบ SERVQUAL ตามแนวความคิด
ในการออกแบบเครื่องมือประเมินคุณภาพการใหบริการที่ไดรับความนิยมของ Zeithaml, Parasuraman (Zeithaml,
Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ที่ใชเปนหลักหรือขอกำหนดในการสรางเกณฑ
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พิจารณาความมีคุณภาพของงานบริการ ซึ่งมีทั้งหมด 5 มิติหลัก ประกอบดวย มิติที่ 1 ความเปนรูปธรรมของบริการ
(Tangibility) มิติที่ 2 ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) มิติที่ 3 การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) มิติที่
4 การให ค วามเชื่ อมั่ น ต อ ลูก คา (Assurance) มิ ติ ที่ 5 การรูจั ก และเข า ใจลูก คา (Empathy) SERVQUAL และการ
วิเคราะหชองวางความสามารถในการใหบริการ (Gap Analysis) ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Schmenner (1995)
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการวาคุณภาพของการใหบริการนั้นไดมาจากการรับรูที่ผูเขารับบริการไดรับจริง นำมาลบ
ดวยความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับจากการเขาใชบริการนั้น หากการรับรูในการเขารับบริการนั้นมีนอยกวาความ
คาดหวังที่คิดไว ก็จะทำใหผูรับบริการมองคุณภาพการใหบริการนั้นผลลัพธเปนลบ หรือเขาใจไดวาการบริการนั้นไมมี
คุณภาพเทาที่ควร แตในทางตรงกันขามหากผูรับบริการรับรูวาบริการที่ไดรับจริงนั้น มากกวาสิ่งที่ไดรูสึกคาดหวังไว ก็
จะทำใหผูรับบริการมองคุณภาพการใหบริการนั้เปนผลลัพธบวก หรือการมีคุณภาพในการบริการนั่นเอง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินการใหบริการ ผลการประเมินการใหบริการพบวา การใหบริการของสำนัก
กิจการนักศึกษา โดยภาพรวมมีเกณฑอยูในระดับดีมาก และพบการใหบริการที่มีคาคะแนนชองวางความสามารถ
ผลลัพธเปนคาลบมากที่สุดใน 6 ดานของการใหบริการ โดยมีทั้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้
1) ดานการติดตอสื่อสาร บุคลากรไมสามารถตอบคำถามบนสื่อออนไลนไดนอกเวลาทำการตาม
ความตองการของนักศึกษา มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Gamble, & Gamble (2013) การสื่อสารคือพฤติกรรมที่
มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะมนุษยจำเปนตองใชการสื่อสารในการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง บุคคลอื่น เพื่อสราง
เสริมประสบการณชีวิตในการอยูรวมกันในสังคม การสื่อสารจึงเปนเรื่องที่ตองเกิดขึ้นตลอดในชีวิตของมนุษย ซึ่งเทากับ
วามนุษยไมสามารถ หลีกเลี่ยงที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่นได
2) ดานความสามารถของผูใหบริการ บุคลากรไมสามารถใหคำแนะนำ และใหความชวยเหลือ
ไดตรงตามความตองการที่คาดหวัง จึงทำใหเกิดความไมพึงพอใจและใชอารมณความรูสึกในการตัดสินตอการใหบริการ
ซึ่ งมี ค วามสอดคล องกั บ แนวคิ ด ของ จิ ตติ นั น ท นั น ทไพบู ล ย (2555) ซึ่งไดก ล าวไว วา งานบริก ารคื อ การให ค วาม
ช ว ยเหลื อ ในการดำเนิ น การต า งๆ เพื่ อ ประโยชน ต อ ผู อื่ น ทั้ ง ทางสุ ข ทางกาย และความสุ ข ทางใจ หรื อ เพื่ อ ความ
สะดวกสบาย เปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองได ซึ่งเมื่อผูเขารับบริการไดรับบริการแลวนั้นอาจเกิดความประทับใจหรือไม
ทับใจกับสิ่งเหลานั้นก็ได
3) ดานความมีอัธยาศัยไมตรี บุคลากรมีการแสดงออกทางสีหนาแววตา ทาทาง และคำพูดที่ไม
เปนที่พึงพอใจ ทำใหผูเขารับบริการแสดงออกทางน้ำเสียงที่แสดงถึงการไมยอมรับนับถือ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ Maslow (1998) ซึ่งไดอธิบายไววา แรงจูงใจ (Motive) เปนแรงกระตุนที่สามารถผลักดันใหบุคคลนั้นได
แสดงพฤติกรรมออกมาโดยสัญ ชาตญาณ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่แรงจูงใจนั้นตองการของมนุษย สามารถ
แบงเปนลำดับขั้นของความตองการและความปรารถนา
4) ดานความเชื่อมั่นและความไววางใจ นักศึกษาไมมีความเชื่อมั่นในแบบฟอรมตางๆ วามีความ
ถูกตอง ชัดเจน ของขอมูลหรือไม และแบบฟอรมคอนขางมีเนื้อหาที่ซับซอนเขาใจยาก ใชคำอธิบายทำใหยากตอความ
เขาใจ มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Kim (2008) อธิบายวา ความไววางใจ (Trust) จะถูกเชื่อมโยงเขากับความ
ตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) หากผูบริโภคหรือผูรับบริการเกิดความรูสึกไววางใจ และความเชื่อมั่นในระดับสูงตอ
ผูขายสินคา หรือการใหบริการออนไลน จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจที่ตองการจะซื้อสินคา หรือใชบริการผาน
ชองทางออนไลนอีกครั้ง ที่
5) ดานการตอบสนองความตองการ บุคลากรใหคำแนะนำและตอบขอคำถามไมครบถวนตรง
ตามความตองการ ขาดทักษะการจูงใจ การสรางพลังบวก และกระบวนการในการใหค ำปรึกษาที่ชัดเจน มีความ
สอดคลองกับแนวคิดของ Berman (2002) ไดอธิบายวา การตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะรายบุคคล
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(Mass Customization) เปนกลยุทธทางการสื่อสารการตลาด และองคกรสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาไดอยาง
ใกลชิด ดวยการใชกลยุทธการตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะรายบุคคล
6) ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวมผูเขารับบริการไมมีความพึงพอใจตอผูใหบริการ เนื่องจาก
การใหบริการยังขาดความแมนยำและความเชี่ยวชาญในงานอยางถูกตองครบถวน จึงสงผลใหผูเขารับบริการเกิดความ
ไมพึงพอใจ มีความสอดคลองกับแนวคิด Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ซึ่งหากผูใหบริการสามารถใหบริการที่สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือสรางการบริการที่มีระดับสูง
กวาที่ ผู รับ บริก ารได ค าดหวั ง จะส งผลให ก ารบริก ารดั งกลาวเกิด ความพึ งพอใจ และยังสอดคลอ งกั บ แนวคิ ดของ
Crosby, Evans & Cowles (1990) ไดกลาวไววา คุณภาพการใหบริการ หรือ “Service Quality” นั้นเปนแนวคิดที่
ถือหลักการการดำเนินงานบริการที่ปราศจากขอบกพรอง และตอบสนองตรงตามความตองการของผูเขารับบริการ
และสามารถที่จะทราบความตองการของผูรับบริการไดดวย
อภิปรายผลระยะที่ 2 การเสนอแนวทางการพัฒนาการใหบริการ
จากการประชุมสนทนากลุมมติที่ประชุมไดมีความเห็นรวมกัน โดยมีแนวทางการพั ฒ นาคุณ ภาพการ
ใหบริการ 5 วิธี ที่สามารถนำมาใชปฏิบัติไดทันที ดังนี้
1) การพัฒนาดานการติดตอสื่อสาร ดวยวิธีการ คือ การจัดฝกอบรม (Training) ใหความรูในการนำ
สื่อออนไลน และการสรางสื่อมัลติมีเดียตางๆ มาใชในการทำงาน เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อชวย
เพิ่มทักษะความรูใหกับบุคลากรจนสามารถสรางความเขาใจในงานไดอยางลึกซึ้ง และสามารถใหขอมูลหรือมีเทคนิค
วิธีการในการนำเสนอเนื้อหาไดอยางตรงประเด็น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Berko, Wolvin, & Wolvin (2016)
ไดอธิบายไววา การสื่อสารนั้นจะตั้งอยูบนหลักการของความสัมพันธระหวางคูสื่อสาร เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมตอง
อาศัยอยูรวมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันเพื่อตอบสนองความตองการในเรื่องตางๆ มนุษยไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
อื่นรอบขางเพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึกคิด และประสบการณ รวมทั้งการสนองความตองการของกัน
โดยมีการสื่อสารเปนปจจัยสำคัญในการใชสรางความหมายและการรับรูรวมกันภายใตความสัมพันธที่ดี
2) การพัฒนาดานความสามารถของผูใหบริการ ดวยวิธีการ ทบทวนบทบาทและหนาที่ (Job Position
Revision) ของงานที่ตนรับผิดชอบอยูเปนวิธีที่สามารถทำไดทันทีโดยที่ไมตองมีการวางแผนลวงหนา ซึ่งมีความจำเปน
ที่ผูปฏิบัติงานตองทบทวนขั้นตอนการทำงานใหมใหมีความงายขึ้น ไตรตรองถึงผลดีและผลเสียของแตละวิธีในการ
ทำงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรดานความพึงพอใจของ Oliver (2010) กลาววา
ความพึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองในความตองการของผูเขารับบริการจากผูใหบริการ ซึ่งจะสงผล
ถึงความพึงพอใจ และหากผูเ ขารับบริการไดรับการตอบสนองความตองการที่มากกวาที่คาดหวังไวโดยคาดไมถึง ก็จะยิ่ง
สงผลตอความพึงพอใจที่มากขึ้น และกอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอมา
3) การพัฒนาดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดวยวิธีการ จัดฝกอบรม (Training) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด า นอารมณ ข องตนเองเมื่ อ อยู ในสถานการณ ที่ ก ดดั น และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของ อรณิชา กอบกำ (2561) ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (Trees Ethics Theory) ไดอธิบายไววา การแสดงถึง
พฤติกรรมการทำงานอยางมีความขยันขันแข็งประกอบดวย สติปญญา ประสบการณทางสังคม และสุขภาพจิต การ
พัฒนาทัศนคติของพนักงานเปนสิ่งจำเปน เพราะแมวาเขาจะรูงานหรือมีประสบการณดีเพียงใดก็ตาม ถาเขามีทัศนคติที่
ไมถูกตอง ผลงานก็จะออกมาไมดีเทาที่ควร
4) การพัฒนาดานความเชื่อมั่นและความไววางใจ ดวยวิธีการ จัดกระบวนการทำงาน (Proceeding) ให
ไมมีความซับซอน ใหขอมูลขาวสารในทางที่ถูกตองแมนยำ และผูปฏิบัติงานสามารถทำงานแทนกันได มีความสะดวก
รวดเร็ว ตอการใหบริการ ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูเขารับบริการไดดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550) ซึ่งไดอธิบายวาการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ผูใหบริการ
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ตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวก และมีความถูกตองชัดเจนใหแกผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการสามารถนำขอมูลเหลานั้น
ไปใชได ซึ่งจะสามารถชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ตลอดจนเผยแพรภาพลักษณ ของการบริการที่ดีผานทาง
สื่อตางๆ
5) การพัฒนาดานการตอบสนองความตองการ ดวยวิธีการ กระบวนการ Coaching ซึ่งเปนกระบวนการ
ในการกระตุนศักยภาพของบุคลากร ใหมีการฝกทักษะทางกระบวนความคิดที่เปนระบบมากขึ้นดวยตนเอง เรียนรูที่จะ
เขาใจปญหาของผูอื่นจากการคิดและวิเคราะหและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิ
ริวรรณ ศรีบ พิ ธไพศาล (2561) เรื่องการศึก ษาการรับ รูคุณ คาของการตอบสนองความต องการของลูก คาเฉพาะ
รายบุคคล และความผูกพันของลูกคาในแบรนดบีเอ็มดับเบิลยู ไดอธิบายวาการรับรูคุณคาของสินคาที่ผูเขารับบริการ
สามารถมีสวนรวมในปรับแตงหรือสรางสรรคไดตามความตองการ มีความสัมพันธในเชิงบวกในระดับมากกับความ
ผูกพันของผูเขารับบริการ ซึ่งมีความสัมพันธมากกวาการรับรูคุณคาจากการสรางประสบการณรวมในกระบวนการ
ออกแบบตามความตองการของลูกคาเฉพาะรายบุคคลอีกดวย
6) การพัฒนาดานความพึงพอใจ ดวยวิธีการ ประเมินการใหบริการ (Service Evaluation) และการทำ
การสำรวจขอมูล การแสดงความคิดเห็ น หรือขอเสนอแนะในการใหบ ริการ ซึ่งเปน วิธีที่ส ามารถใช วัดคุณ ภาพการ
ใหบริการไดจริง และมีขอมูลสะทอนกลับไปยังผูปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดการใหบริการของ Kotler
(2010) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการบริการวา ผูใหบริการควรใหความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของการ
ใหบริการ ซึ่งประกอบดวย (1) การคัดเลือกและการอบรมเกี่ยวกับการใหบริการแกพนักงาน (2) ตองกําหนดขั้นตอน
ตางๆ ในการใหบริการ และ (3) ใหความสำคัญ กับการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาที่เขาใชบ ริการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น และการเปดรับขอเสนอแนะ
นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ไดจากประชุมสนทนากลุม ยังมีความสอดคลองกับการเรียนรู
รูปแบบ 70-20-10 ของสถาบันการพัฒนาบุคลากร Center for Creative Leadership (CCL) โดย Morgen McCall.
Michael Lombardo และ Robert Eichinger (อาภรณ ภู วิ ท ยพั น ธุ , 2559, หน า 12-13) ซึ่ ง เป น การเรี ย นรู แ บบ
ผสมผสาน 3 ลักษณะ คือ (1) 70% เกิดจากประสบการณจากการทำงาน โดยผานจากประสบการณการปฏิบัติงานจริง
(2) 20% เกิดจากการเรียนรูผานการปฏิสัมพันธกับผูอื่น และ (3) 10% จากการเรียนรูแบบเปนทางการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
1) นำแบบประเมินไปประยุกตใชในการประเมินผลงานทางดานการใหบริการของสำนักงาน หรือหนวยงาน
ที่มีความเกี่ยวของกับงานดานการใหบริการ
2) ผลวิจัยครั้งนี้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ผูบริหารสามารถนำไปใชในการวางแผนเพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรใหมีความสามารถเพื่อรองรับตอความคาดหวังและความพึงพอใจทางดานการบริการใหที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับดานการใหบริการในดานอื่นๆ เพิ่มเติม และเพิ่มจำนวนกลุมเปาหมายใหมากขึ้นควร
ขยายกลุมตัวอยางไปยังนักศึกษาในสังกัดมหาวิยาลัยรัฐบาล หรือสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน และนักศึกษาในจังหวัด
อื่นๆ
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของบุคลกรหนวยงานของรัฐบาลหรือบุคลากร
หนวยงานของเอกชน เพื่อนำไปเปรียบเทียบขอแตกตางของผลการวิจัยในการพัฒนาตอไป
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