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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้ คือ ผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 246 คน ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
1) ประเภทของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 52.8 รองลงมาเป็นอาจารย์ ร้อยละ 

27.6  
2) รูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่ารับบริการ งานเอกสาร

ต าราประกอบการสอน (ข้อสอบ, แบบทดสอบ, แนวการสอน,เอกสารต ารา) มากท่ีสุด ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (งานเอกสารการประกัน , การบริการถาม–ตอบ , ยืม–คืน, ขอให้สถานท่ีและ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา) ร้อยละ 34.6 และงานธุรการ (หนังสือเข้า, หนังสือออก) ร้อยละ 31.7 
วิธีการท่ีได้รับการบริการโดยติดต่อด้วยตนเองมากท่ีสุด ร้อยละ 85.4 และทางโทรศัพท์ ร้อยละ 35.4 ผู้รับบริการรับ
ข่าวสารจากส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 54.9 รองลงมา ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 53.7  

3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถจัดล าดับคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  

4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับคือ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม 
รองลงมา คือ เต็มใจในการให้บริการ และสามารถตอบค าถามได้อย่างกระจ่าง  

5) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับคือ มีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน–หลัง รองลงมา คือ 1) ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 2) ผลงานถูกต้องมีคุณภาพ และ
ข้ันตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม  

6) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับคือ สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็น
ระเบียบ รองลงมา คือ ความสะอาด สวยงามบริเวณภายในส านักงาน และมีห้องน้ าท่ีสะอาด  

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ จ าแนกตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการของ
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในราย
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ข้อพบว่า ประเภทของผู้รับบริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แต่ละประเภทมีความพึงพอใจแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในรายการดังนี้ เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีมีกริยาสุภาพอ่อนน้อม เจ้าหน้าท่ีให้เกียรติผู้มาติดต่อ ได้ผลงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด และความสะอาด 
สวยงามบริเวณภายในส านักงาน และพอใจแตกต่างกัน ในรายการดังนี้ การประสานงานและการประชาสัมพันธ์   
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ / การให้บริการ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the satisfaction to the service of the Dean 
Office at Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University and 2) compare the satisfaction 
in term of client type. A sample of this research was 246 clients of the Dean Office. Statistics use 
to analyze the information were frequency, percentage, average and standard deviation. 
The result indicated that: 

1. Satisfaction Clients of the Office mostly were are follows  
1) students which can be calculated to 52.8 percent after that are teachers with 27.6 

percent 
2) From the service aspect, the result showed that a documentation service such as 

examination, test, textbook, etc. was a service that the office provided most which can be 
calculated to 52.0 percent. After a documentation service was an educational quality assurance 
services like QA document, Q&A, Circulation, Booking and QA Information, all can be calculated to 
34.6 percent and followed by administration service at 31.7 percent. 85.4 percent of the clients 
directly received the service by themselves, 35.4 percent using the telephone. 54.9 percent of the 
clients received the information of services directly from officers at the office and 53.7 percent 
received from the internet. 

3) The overall satisfaction to the service of the Dean Office was at a high level 
(�̅�=3.80). When consider in details, researchers can sort the satisfaction into, descending order, 
process and procedure of services, the services of the staff and physical environment. 

4) The satisfaction to the service of the dean office: The staff service aspect was at 
high level (�̅�=3.84). When considering each item, in descending order, the dress of the staff was at 
the highest level followed by the willingness the serve and Q&A ability of the staff respectively.  

5) The satisfaction to the service of the dean office: The process and procedure 
aspect was at high level (�̅�=3.96). When considering each item, queuing system was at the highest 
level followed by duration of the service and quality and procedure of the service respectively.  

6) The satisfaction to the service of the dean office: The physical environment aspect 
was at high level (�̅�=3.58). Researchers can sort each item in descending order to a cleanliness of 
the service place and cleanliness of the bathroom at the service place.  

2. In order the compare the satisfaction to the service of the dean office, sorted by the 
type of the client of the office, the result indicated that the clients of the office did not differ 
statistically significant. When considering each item, the satisfaction of the clients differ statistically 
significant at the 0.01 level in the following items: willingness, politeness, respected to the client, 
complete the work on schedule and cleanliness and suitability of the service place. At the 0.05 
level of statistically significant, the satisfaction differed in coordination and public relations aspect. 
Keywords: satisfaction / service 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาสาขาการศึกษาท่ีมีกรอบการปฏิบัติงานตามแนวทางของการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
โครงสร้างการบริหารองค์การประกอบการให้บริการนักศึกษา ดังนี้ 1) งานวิชาการ 2)  งานบริหาร 3) งานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 4) งานวิจัย 5) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดการองค์กรดังกล่าว ต้องมีกระบวนการท่ีมี  
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังท่ีเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกซ่ึงมีความหลากหลาย รวมท้ังคณะ 
ครุศาสตร์ต้องสนองตอบต่อความต้องการของท้องถ่ิน ท้ังในรูปแบบการงานวิชาการและการให้บริการประเภทต่าง ๆ   
 ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานให้บริการท่ีครอบคลุมภารกิจของคณะเพ่ือให้เกิดประ สิทธิ
ภาพต่อการท างานให้ได้มาตรฐานทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดต่อส่ือสาร การน าเสนอและการให้บริการเป็น
ระบบวงจรคุณภาพ ซ่ึงงานบริการท่ัวไปถือเป็นงานส่วนย่อยท่ีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับ
การให้บริการทางการศึกษาของบุคลากรภายในส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ซ่ึงงานบริการท่ัวไปนี้ถือเป็นงานท่ี
ให้บริการกับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ประชาชน โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึง
พอใจของเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เ ก่ียวกับการให้บริการท่ัวไปข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริการท่ัวไป ซ่ึงข้อค้นพบเหล่านี้จะเป็นตัว
บ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยท่ีจะสามารถน าข้อมูลท่ีไ ด้ไปใ ช้
ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงหรือพัฒนาหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 การให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความต้ังใจท่ีจะมาใช้บริการก็ตาม แต่บทบาทหน้าท่ีของผู้ให้บริการของส านักงานคณบดีก็มีความจ าเป็นท่ีจะ ต้อง
เรียนรู้และท าความเข้าใจถึงความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความมีคุณค่า มี
ความสุข ความพอใจท้ังผู้รับและผู้ให้บริการ จึงเป็นท่ีมาของความต้องการในการวิจัยเ ร่ือง ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด้วยปัญหาการวิจัยใน 2 ประเด็น คือ   
1 ) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ  มีลักษณะเป็นอย่างไร  
2) ประเภทผู้รับบริการจากส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แตกต่างกันมีความพึงพอใจจากการให้บริการของ
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้รับบริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจากสูตร แบบไม่ทราบจ านวนของโคชเรน 
ร้อยละ 20 ของผู้มาใช้บริการท้ังหมด ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 ได้
ขนาดตัวอย่าง 246 คน  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารและ
ต าราโดยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนแบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ลักษณะ
แบบตรวจสอบรายการ (check – list) 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ตัวเลือก 

ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  น้อยท่ีสุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  น้อย  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  มาก  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  มากท่ีสุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2. ก าหนดขอบข่ายการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา 
4. น าแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5. แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองถามกับกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น ได้ค่า

ความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
7. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 246 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะ  

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้กรอกแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (frequency) สรุปมาเป็นค่าร้อยละ (percentage) 
แบบสอบถามตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean: �̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.) 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักงาน
คณบดีคณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีความต้องการน้อยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีความต้องการปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีความต้องการมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีความต้องการมากท่ีสุด 

ข้อมูลท่ีไ ด้ไปท าการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
(Statistical Package for the Social Sciences for Window) ดังนี้ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
2) ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยใช้ค่าความถ่ี 

และค่าร้อยละ  
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3) ข้อมูลความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ใช้สถิติค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4) ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ท่ีเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า กับ ประเภทของผู้รับบริการ ใช้สถิติค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test ANOVA) 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (open – ended) ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นค่าความถ่ีสรุปมาเป็นค่าร้อยละ  
  
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1) ประเภทของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 52.8 รองลงมาเป็นอาจารย์ ร้อยละ 27.6  2) รูปแบบ
และวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่า รับบริการ งานเอกสารต าราประกอบการสอน 
(ข้อสอบ  แบบทดสอบ  แนวการสอน  เอกสารต ารา) มากท่ีสุด ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (งานเอกสารการประกัน  การบริการถาม–ตอบ  ยืม–คืน  ขอใช้สถานท่ีและสารสนเทศการประ กัน
คุณภาพการศึกษา) ร้อยละ 34.6 และงานธุรการ (หนังสือเข้า  หนังสือออก) ร้อยละ 31.7 และวิธีการท่ีได้รับการ
บริการโดยติดต่อด้วยตนเองมากท่ีสุด ร้อยละ 85.4 และทางโทรศัพท์ ร้อยละ 35.4 และผู้รับบริการรับข่าวสารจาก
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 54.9 รองลงมา ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 53.7   3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�=3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถจัดล าดับ คือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
สามารถจัดล าดับ คือ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม รองลงมา คือ เต็มใจในการให้บริการ และสามารถตอบค าถามได้
อย่างกระจ่าง  5) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับ คือ มีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน–หลัง รองลงมา คือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม  ผลงานถูกต้องมีคุณภาพ และ
ข้ันตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม  6) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
พบว่า ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับ คือ 
สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ รองลงมา คือ ความสะอาด สวยงามบริเวณภายในส านักงาน และมีห้องน้ าท่ี
สะอาด  

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ จ าแนกตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการของส านักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า 
ประเภทของผู้รับบริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แต่ละประเภทมีความพึงพอใจแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ ของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในรายการดังนี้ เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าท่ี
มีกริยาสุภาพอ่อนน้อม เจ้าหน้าท่ีให้เกียรติผู้มาติดต่อ ได้ผลงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด และความสะอาด สวยงาม
บริเวณภายในส านักงาน และพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในรายการดังนี้ การ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์   
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
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 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พบว่า โดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา รองลงมาเป็นอาจารย์ ซ่ึงวิธีรับบริการ คือ งานเอกสารต าราประกอบการ
สอน (ข้อสอบ  แบบทดสอบ  แนวการสอน  เอกสารต ารา) รับบริการโดยติดต่อด้วยตนเอง และรับข่าวสารจาก
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องของอรพินท์ ไชยพยม (2542, หน้า 28) เร่ืองศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช กล่าวไว้ว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย 
ด้านท่ีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจน้อย คือ คุณภาพบริการข้อมูลท่ีได้รับ (ร้อยละ 62.6) การประสานบริการ 
(ร้อยละ 59.7) ส่วนท่ีผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมาก คือ การให้เกียรติ (ร้อยละ 68.8) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่าการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึง พอใจ 
และตัวแปรท่ีสามารถอธิบายความพึงพอใจได้ตามล าดับคือ ทักษะการให้บริการ การให้ค าอธิบาย ความสะดวกใน
การขอใช้บริการ ศิลปะการให้บริการ และความสามารถในการจ่ายค่าบริการ และสอดคล้องกับอนงค์ เอ้ือวัฒนา 
(2542, หน้า 29) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอ านาจเจริญ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการจ านวน 270 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง
ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ความสะดวก การประสานบริการ อัธยาศัย ข้อมูลท่ีได้รับ คุณภาพบริการและค่าใ ช้จ่ายเมื่อใ ช้
บริการ ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการเข้าถึงบริการอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบบริการอยู่ในระดับ
พอใช้ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจ ส่วนจ านวนคร้ังท่ีใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า จ าแนกตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการของ
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
บังอร ผงผ่าน (2538, หน้า 28) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลชุมชน: ศึกษากรณีโรงพยาบาล
กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสัมภาษณ์ผู้เคยมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จ านวน 2,297 คน พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้ึนอยู่กับความท่ัวถึงเพียงพอของสถานท่ีให้บริการ ความสะดวกในเงื่อนไขการขอใช้
บริการ ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลิก ท่าที มารยาทในการบริการ และความเสมอภาค
ในการให้การบริการ โดยสาเหตุของความไม่พึงพอใจส่วนใหญ่ คือ ความไม่สะดวก การรอคอยในข้ันตอนการขอใช้
บริการ และสอดคล้องกับ Singh, Mustapha & Haqq (1996, p. 28) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ท่ีมาใช้บริการท่ี
ศูนย์สุขภาพในตรินิแดดและโทบาโก้ โดยเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้การบริการจ านวน 1,500 คน ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจส่วนใหญ่มาจากเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ได้แก่ อัธยาศัย ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี ค าแนะน าท่ี
ได้รับในด้านระบบการให้บริการ พบว่าความสะดวกสบายในการรับบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ 
ส่วนระยะเวลาการรอคอยและค่าใช้จ่ายในการบริการมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถน าผล
การศึกษาในคร้ังนี้  ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงในการให้บริการ เ พ่ือให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้มากท่ีสุด 

2. ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานให้บริการทางการศึกษากับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 
ประชาชนท่ัวไป สามารถน าผลการศึกษาในคร้ังนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงหรือพัฒนาหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. ควรน าผลการวิจัยไปท าการศึกษาวิจัยในกระบวนการของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพได้มากข้ึน 
2. ควรมีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องในเร่ืองของการให้บริการด้านอ่ืนๆ  

เอกสารอ้างอิง 
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