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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและจัดทําเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ในลักษณะออนไลน โดยผูวิจัยไดพัฒนาเกณฑการประเมินรวมกับบุคลากรทั้งผูใหบริการและผูรับบริการทั้งผูบริหาร 

คณาจารยและนิสิต  

ผลการศึกษา พบวา ไดเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ จํานวน 12 ขอ คือ 1) มีกิริยา 

วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 2) มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 3) มีความเอาใจใสตอ

การใหบริการ 4) มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 5) มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 6) มี

ไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 7) มีความสามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 8) มีความถูกตองของงาน

หรือขอมูลที่ใหบริการ 9) ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลาตามกําหนด 10) ใหบริการไดตรงตามความตองการของ

ผูรับบริการ 11) ใหบริการไดอยางเสมอภาคกับทุกคน 12) ความรูสึกประทับใจตอการใหบริการโดยรวม หลังจากนั้น

ทําการออกแบบโปรมแกรมการประเมินออนไลน โดยใชโปรแกรม Dreamweaver CS3 ใชภาษา PHP 5.0 ในการ

เขียน และเก็บขอมูลไวที่ My SQL ผลการทดลองใชระบบการประเมินออนไลนเปนไปดวยดี แตอาจมีขอจํากัดถาผู

ประเมินมีอคติสวนตัวและไมเคยใชบริการกับผูถูกประเมิน 

คําสําคัญ : เกณฑการประเมิน  ความพึงพอใจ 

 
ABSTRACT 

This study is to develop the evaluating criteria for the satisfaction toward the staffs at the 

secretary office, Faculty of Education and Development Sciences. The evaluation is developed for the 

online application and received the collaboration from professors, students, and staffs of the secretary 

office, Faculty of Education and Development Sciences. 
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The results of the study show these twelve conclusions: 1) proper manners and friendly 

attitudes toward customers, 2) punctual service hours, 3) paying an attention on the customer service, 

4) enthusiastic on their work, 5) good personality and impression, 6) have good skills in problem 

solving, 7) good communication skills, 8) a high rate of accuracy, 9) fast and efficient service, 10) 

responding to the customers’ need correctly, 11) fair and unbiased, 12) receive satisfaction for overall 

service. The criteria are developed as the online application using the Dreamweaver CS3, with PHP 5.0. 

The data are kept in My SQL. The testing of the application is successful. The limitation of the criteria 

may caused by the assessor with customer. 
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คํานํา 

การบริหารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย การวางแผน การวิเคราะหงาน 

การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการ

และผลประโยชนเกื้อกูล สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ ตลอดจนการพัฒนาองคการ 

(สุนันทา เลาหนันทน อางใน สัมฤทธิ์ ยศสมบัติ, 2549) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่ง 

ที่สําคัญในการบริหารงานบุคคล ผลการประเมินจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ไดแก 

การปรับคาจางเงินเดือนหรือคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนงงาน การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การใหขอมูล

ยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใหทิศทางการปฏิบัติงานในอนาคต  รวมทั้งการประเมินระบบการ 

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ผานมาดวย วิธีการประเมินแบบดั้งเดิมเนนการควบคุมเปนสําคัญ ซึ่งผูบังคับบัญชา

จะเปนผูทําการประเมินผูใตบังคับบัญชาโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเองเปนใหญ โดยประเมินพฤติกรรมหรือ

คุณลักษณะของบุคคลที่คาดหวังวาจะทําใหการปฏิบัติงานมีความสําเร็จมาเปนเกณฑหรือเครื่องชี้วัด ซึ่งมีขอจํากัด

ที่เกิดจากความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา ทําใหการประเมินมีความลําเอียง เปนผลทําใหการประเมินเชื่อถือไมได

และไมมีประสิทธิภาพในการแยกผูที่มีผลงานดีออกจากผูที่มีผลงานไมดี และไมไดชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี

ขึ้น (ผุสดี รุมาคม, 2551) ตัวอยางเกณฑการประเมินดานคุณลักษณะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดแก 1) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) การรักษาวินัย 3) ความอุตสาหะ 4) ความรับผิดชอบ 5) การ

ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ/พนักงาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553) 

ดังนั้น ในปจจุบันการประเมินการปฏิบัติงานไดเปล่ียนจากการมุงเนนการประเมินพฤติกรรมของบุคคลเปน

การประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งผูประเมินจะประกอบดวย ผูบังคับบัญชา

เหนือขึ้นไปท่ีตองรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของหนวยงาน ผูรวมงานระดับเดียวกันที่สามารถใหขอมูล

เจาะลึกเสริมการประเมินของผูบังคับบัญชา การประเมินตนเองที่เกี่ยวกับขอดีขอเสียของตนเอง และการประเมิน

โดยผูใตบังคับบัญชาที่จะสะทอนใหเห็นวาผูบังคับบัญชาสื่อสารกับพวกเขาอยางไร ชอบใชอํานาจหรือไม วิธีการนี้

นิยมใชในสถาบันการศึกษาที่ใหนิสิตนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอน (ผุสดี รุมาคม, 2551) ซึ่งหวังวา

จะนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้นตอไปไดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตาม 
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หากมองในแงการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ไมเพียงแตอาจารยผูสอนหรือสายวิชาการ

เทานั้น ยังประกอบดวยบุคลากรอื่น ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยทําหนาที่ใหบริการ

หรืออํานวยความสะดวกกับงานสายวิชาการทั้งผูบริหาร อาจารยผูสอน และนิสิต เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายได ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552) ไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยกําหนดตัวบงชี้ที่ 7.3 ขอ 5 ไววา “มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ” 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดมีการดําเนินการในเรื่องนี้โดยใชเอกสาร ซึ่งยังไมครอบคลุมผูรับบริการทุก

ระดับและไมเปนระบบ ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจ

ในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใน

ลักษณะออนไลน 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ มีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาเกณฑการประเมิน  

การพัฒนาเกณฑการประเมินใชวิธีการแบบมีสวนรวม โดยใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงาน

เลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 11 คน มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินกับผูวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชเทคนิคการสนทนากลุมยอย (focus group discussion) ซึ่งเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งหมด

ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนาเอง 
 
ข้ันตอนที่ 2 การสํารวจความคิดเห็น 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
หลังจากที่ไดเกณฑการประเมินในขั้นตอนที่ 1 แลว ผูวิจัยไดนําเกณฑการประเมินที่ไดไปสรางเปน

แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากประชากรซึ่งเปนผูรับบริการที่สังกัดอยูในคณะศึกษาศาสตรและ 

พัฒนศาสตร ประกอบดวย ผูบริหารและคณาจารย จํานวน 43 คน และนิสิต จํานวน 761 คน (ขอมูล ณ วันที่ 13 

มกราคม 2553 ) โดยทําการสุมตัวอยางเฉพาะในกลุมของนิสิตมาจํานวน 262 คน ตามสูตรการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางของ Yamane (1973) ดังนี้ 

 

  n   = 
( )2eN1
N

+
  

โดย n = จํานวนขนาดตัวอยาง 

  N = จํานวนขนาดตัวอยาง 

  e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (ในการศึกษากําหนดให = 0.05) 

สําหรับวิธีการสุมกลุมตัวอยางในกลุมของนิสิตใหไดตามจํานวนที่ตองการนั้น ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยนําเกณฑการประเมินจากขั้นตอนที่ 1 มา

พัฒนาเปนขอคําถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคา

คะแนนและแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

มากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

มาก   ใหคะแนน 4 คะแนน 

ปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 

นอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 

นอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

คาเฉลี่ย 4.50 –  5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50 –  4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 –  3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 –  2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 –  1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหผูชวยนักวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม

ใหกับนิสิตในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน 262 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 223 คน 

คิดเปนรอยละ 85.11 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใชสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

เกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) 

 
ข้ันตอนที่ 3 การออกแบบโปรมแกรมการประเมินออนไลน   

เมื่อไดเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากการสํารวจความคิดเห็นที่เปนฉันทามติ ซึ่งคน

สวนใหญเห็นพองตองกันแลว ผูวิจัยไดใหนักวิชาการคอมพิวเตอรทําการออกแบบโปรแกรมการประเมินออนไลน 

โดยใชโปรแกรม Dreamweaver CS3 และใชภาษา PHP 5.0 ในการเขียน หลังจากนั้นเก็บขอมูลไวที่ My SQL 
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ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดพัฒนาเกณฑ

การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ มีไดทั้งหมดจํานวน 9 ขอ ดังนี้ 

1) มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

2) มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 

3) มีความเอาใจใสตอการใหบริการ 

4) มคีวามกระตือรือรนในการใหบริการ 

5) มีการแตงกายที่เหมาะสม 

6) มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

7) สามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 

8) ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลา 

9) ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
 

2. การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
ผูตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 223 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 68.6 เปน

นิสิตกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 90.6 เปนอาจารย จํานวน 19 คน คิดเปนรอย

ละ 8.5 มีตําแหนงวิชาการเปนรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.5 และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 

4 คน คิดเปนรอยละ 21.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และปริญญาเอก 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 มีอายุเฉล่ีย 41 ป โดยมีอายุต่ําสุด 30 ป และสูงสุด 58 ป มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเฉล่ีย 10.4 ป โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ําสุด 1 ป และสูงสุด 32 

ป ในสวนของนิสิต มีอายุเฉล่ีย 20 ป โดยมีอายุต่ําสุด 18 ป และสูงสุด 24 ป มีระยะเวลาการศึกษาอยูในคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเฉลี่ย 3.1 ป โดยสวนใหญเปนนิสิตชั้นปที่ 4 จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 30.7 กลุม

ตัวอยางทั้งหมดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินในทุกขออยูในระดับมาก และไดเสนอแนะเกณฑการ

ประเมินเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 3 ขอ รวมเปน 12 ขอ ดังนี้ 

1) มีกิริยา วาจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

2) มีความตรงตอเวลาในการใหบริการ 

3) มีความเอาใจใสตอการใหบริการ 

4) มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 

5) มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 

6) มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

7) มีความสามารถสื่อสารใหผูรับบริการเขาใจ 

8) มีความถูกตองของงานหรือขอมูลที่ใหบริการ  

9) ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลาตามกําหนด 

10) ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ 



 
3. กา

และเก็

ระบบ

ประเมิ

 

11) ใหบริก

12) ความรู

รออกแบบโป
การออกแบ

ก็บขอมูลไวที่ 

การประเมินอ

มนิ  

การประ

การไดอยางเส

รูสึกประทับใจ

ปรมแกรมกา
บบการประเมิ

My SQL ไ

ออนไลนเปนไป

ะชุมวิชาการ ครั้งที

มอภาคกับทกุ

จตอการใหบริก

ารประเมินออ
นออนไลน โด
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กคน 

การโดยรวม  

อนไลน   
ดยใชโปรแกรม

รางของระบบ

าจมีขอจํากัดถ

เกษตรศาสตร วิท

 

ม Dreamweav

การประเมินอ

ถาผูประเมินมี

ทยาเขตกําแพงแส

ver CS3 ใชภ

ออนไลนดังภา

มีอคติสวนตัวแ

น 

ภาษา PHP 5.

พขางลาง ผล

และไมเคยใชบ

0 ในการเขียน

ลการทดลองใช
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ขอเสนอแนะ 
1. การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ เปนเครื่องมือและกลไกในการบริหารงานในองคกร จะทําให

เกิดการพัฒนางานใหเปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการ ซึ่งผูบริหารตองนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคล 

เชน การพัฒนาหรือการฝกอบรม การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง การตอสัญญาจางงานสําหรับกรณีที่เปน

พนักงานมหาวิทยาลัย เปนตน 

2. การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจะตองทําโดยปราศจากอคติสวนตัว ซึ่งอาจตองพัฒนา

โปรแกรมใหรองรับ โดยการตัดกลุมผูประเมินที่ใหคะแนนสูงสุดและต่ําสุดออกบางสวน เพื่อปองกันกลุมผูประเมินที่

มีอคติสวนตัว ซึ่งจะทําใหผลการประเมินมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3. ควรพัฒนาเกณฑและระบบการประเมินในทํานองเดียวกันนี้กับบุคลากรในสวนอื่น ๆ เชน ผูบริหารคณะ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย เปนตน  

 
เอกสารและสิ่งอางอิง 

ผุสดี  รุมาคม. 2551. การประเมินผลการปฏิบัติงาน. พมิพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2553. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่ประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ.(Online). http://www.person.ku.ac.th/knows.html, 11 January  2010. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2552. คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสาํหรับคณะวชิา. สํานัก

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์. 2549. การบริหารทรพัยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด 
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