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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของปั จจัยเชาวน์อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสนับสนุ น ทีม่ ตี ่อ
คุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั อีสานใต้ และ 2) เสนอแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั อีสานใต้ จากปั จจัยเชาวน์อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยสนับ สนุ น ระเบียบวิธวี จิ ยั ในการศึกษานี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิง
คุณภาพ โดยการวิจยั เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุ น จานวน 294 คน ในขณะทีก่ ารวิจยั เชิง
คุณภาพ คณะผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสายสนับสนุ น จานวน 18 คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มผี ลกระทบ
เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั อีส านใต้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ประกอบด้วย 3 กลุ่มปั จจัย ได้แก่ 1) กลุ่มปั จจัยเชาวน์ อารมณ์ ประกอบด้วย การจูงใจตนเอง และความเห็นอกเห็นใจ
2) กลุ่ม ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสาเร็จในการท างาน และความรับ ผิด ชอบในงาน และ 3) กลุ่ม ปั จจัยสนับ สนุ น
ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารขององค์การ และสภาพการทางาน นอกจากนี้ ยังพบว่า ความมันคงในการท
่
างาน ง่ึ
อยูใ่ นกลุ่มปั จจัยสนับสนุ น มีผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สุดท้ายผลการวิจยั พบว่า แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั
อีสานใต้จากปั จจัยเชาวน์อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสนับสนุ น ประกอบด้วย 1) การปรับพืน้ ฐานความคิดและสร้างความ
เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ 2) การฝึ กอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับเชาวน์อารมณ์ การให้บริการ และการ
ทางาน 3) การจูงใจด้วยรางวัล 4) การกาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มงานเดียวกันสามารถทางานแทนกันได้
5) การน าเทคโนโลยีม าช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการให้บ ริก าร 6) การก าหนดนโยบายในการให้บ ริก ารที่ช ัด เจน
7) การกระจายอ านาจในการท างาน โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้ บ ริก าร 8) การปรับ ปรุ ง และพัฒ นา
สภาพแวดล้อมในการทางานให้เอือ้ ต่อการให้บริการ และ 9) การกาหนดสัญญาจ้างงานทีเ่ ป็ นธรรมและยอมรับได้ทงั ้ 2 ฝ่ าย
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการ, เชาวน์อารมณ์, ปั จจัยจูงใจ, ปั จจัยสนับสนุน
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the effects of emotional quotient, motivating and
hygiene factors on service quality of supporting staff in South Northeast Rajabhat Universities and 2) to
offer the guidelines of enhancing service quality of supporting staff in South Northeast Rajabhat
Universities from emotional quotient, motivating and hygiene factors. Research methodology was the
mixed method between quantitative and qualitative methods. In quantitative research method, the sample
was 294 of the supporting staff. In qualitative research method, the researchers conducted the in-depth
interview with 18 supporting staff. The research findings revealed that the factors that significantly
positive affected to the supporting staff’s service quality in South Northeast Rajabhat Universities
composed of three factor groups which were: 1) emotional quotient factor group consisted of self
motivation and empathy, 2) motivating factor group consisted of achievement and responsibility, and 3)
hygiene factor group consisted of organization policy and administration and work conditions. Moreover,
security which was in the hygiene factor group had a negative effect to supporting staff’s service quality
significantly. Finally, the research found that the guidelines of enhancing the service quality of the
supporting staff in South Northeast Rajabhat Universities from emotional quotient, motivating and
hygiene factors were: 1) to adjust the fundamental concept and create the understanding in service
quality, 2) to train and develop of emotional quotient, service quality and work content for supporting
staff, 3) to motivate by rewards, 4) to manage the staff in the same work group be able to substitute each
other, 5) to use technology for service delivery, 6) to formulate a clear service policy, 7) to empower
decision making among the service-level staff, 8) to adjust and develop work environment to promote the
service, and 9) to formulate the fair and agreeable employment contract which satisfied both sides of the
supporting staff and university.
Keywords : Service Quality, Emotional Quotient, Motivating Factor, Hygiene Factor

บทนา
ในประเทศไทยพบว่ามีมหาวิทยาลัยราชภั อยูถ่ งึ
38 แห่ง ่ึงส่วนใหญ่ ม ีท่ตี งั ้ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ
ในแทบทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเป็ นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในเขตอีสานใต้ ่ึงจัดได้ว่า ความเจริญทางวิชาการยัง
กระจายไม่ทวถึ
ั ่ ง และประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงด้อยโอกาส
ทางการศึกษา การยกฐานะของมหาวิทยาลัยราชภั ในเขต
อีสานใต้ จึงเป็ นการขยายช่องทางการให้บริการทางการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้ ในระดับปริญ ญาตรี โท และ
เอก จากภาครัฐ ให้ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งเท่ า เทีย ม (Ubon
Ratchathani Rajabhat University, 2016: 81) เป็ น ก า ร
ยกระดับ คุ ณ ภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีส านใต้ให้ม ี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ึ น ประชาชนมี ค วามรู้ มี ท ั ก ษะ มี
ความสามารถ และมีศกั ยภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคตได้อย่างยังยื
่ น
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภั ประกอบด้วย
การสอน การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และ
การทานุ บารุงศิลปวัฒ นธรรม ่ึงผู้ท่ีเป็ นกลไกขับเคลื่อน
พันธกิจเหล่านี้คอื บุคลากรสายวิชาการเป็ นหลัก อย่า งไรก็

ตาม การป ิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการจะไม่สาเร็จ
ได้ อ ย่ า งราบ รื่ น ห ากข าดบุ ค ลาก รอี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ งที่ มี
ความสาคัญ ่งึ ก็คอื บุคลากรสายสนับสนุ น ประกอบด้วย
บุ ค ลากรกลุ่ ม ส านั ก งาน และบุ ค ลากรกลุ่ ม บริก าร โดย
ภารกิจหลักของบุคลากรสายสนับสนุ นเหล่านี้จะเป็ นการ
ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนประชาชนทีม่ าติดต่อ
งานกับทางมหาวิทยาลัยให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ี
ต้อ งการ และก่ อ ให้เกิด ความประทับ ใจในการได้รบั การ
ให้บ ริก ารที่ดีด้วย ดังนัน้ การให้ค วามสาคัญ กับคุ ณ ภาพ
ก ารให้ บ ริ ก ารข อ งบุ ค ลาก รสาย สนั บ สนุ น ใน ก ลุ่ ม
มหาวิท ยาลัย ราชภั อีส านใต้จึงเรื่อ งจ าเป็ น ่ึงพบว่า มี
ความสอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) คือ ยุ ท ธศาสตร์ก ารสร้า งความเป็ นธรรมใน
สังคม ่งึ ให้ความสาคัญกับการจัดบริการทางสังคมให้ทุก
คนตามสิท ธิข นั ้ พื้น ฐาน ตลอดจนมีค วามสอดคล้อ งกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2555-2559) ใน เรื่ อ งก ารพั ฒ น า ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก า ร
ป บิ ตั งิ านของบุคลากรภาครัฐ และยังมีความสอดคล้องกับ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
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ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น ในด้านการพัฒนา
สถานศึกษาด้วย
การให้บริการ คือกิจกรรมหรือกระบวนการในการ
ดาเนินงานของบุคคลหรือองค์การที่ไม่สามารถจับต้องได้
อันก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานัน้ ใน
รูป แบบของการท าให้ผู้ม ารับ บริก ารเกิด ความสุข ความ
สะดวกสบาย ได้รบั ประโยชน์ และเกิดความรูส้ กึ ประทับใจ
(Gronroos, 1990; Kotler, 2012) โด ย นั ก วิ ช า ก า ร คื อ
Parasuraman, Zeithamal & Berry (1991) ไ ด้ ก า ห น ด
เกณฑ์ ในการวัด คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารว่า ประกอบด้ว ย
ด้ า นรู ป ธรรมที่ ก าหนด ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ า นการ
ตอบสนองต่อผูม้ ารับบริการ ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผมู้ า
รับบริการ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผู้มารับบริการ โดย
การจะยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรนัน้ น่าที่
จะให้ความสาคัญกับ 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ 1) ตัวบุคคลที่ม ี
ระดับ เชาวน์ อ ารมณ์ ท่ี ดีเป็ นทุ น เดิม 2) ปั จจัย จู ง ใจ ่ึ ง
เกี่ยวข้องกับเนื้องาน ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจและท างานอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และ 3) ปั จจัย
สนับ สนุ น ่ึงเกี่ย วข้อ งกับ สภาพแวดล้อ มในการท างาน
ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากรทางานได้อย่าง
สะดวกราบรื่น ง่ึ ทัง้ 3 ปั จจัยหลักนี้น่าจะเป็ นตัวผลักดันให้
บุคลากรแสดงออกถึงพฤติกรรมการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ
งานวิจยั นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ ในเชิงวิชาการ คือ
ทาให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบของปั จจัยเชาวน์อารมณ์
ปั จจัย จู ง ใจ และปั จจัย สนั บ สนุ น ที่ ม ี ต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ น และประโยชน์ ในเชิง
นโยบายและป ิบตั ิ คือ การกาหนดแนวทางการยกระดับ
คุณ ภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่ม
มหาวิท ยาลัย ราชภั อีส านใต้ จากปั จ จัย เชาวน์ อ ารมณ์
ปั จ จัย จู ง ใจ และปั จ จัย สนั บ สนุ น เพื่อ การส่ง เสริม ความ
เข้าใจอันดี ความสามัคคี และการทุ่มเทแรงกายแรงใจใน
ก ารให้ บ ริ ก ารข อ งบุ ค ลาก รสาย สนั บ สนุ น ใน ก ลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภั อีสานใต้ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
วัต ปุ ระสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของปั จจัยเชาวน์ อารมณ์
ปั จจัย จู ง ใจ และปั จจัย สนั บ สนุ น ที่ ม ี ต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภั อีสานใต้
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2. เพื่อ เสนอแนวทางการยกระดับ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภั อีสานใต้ จากปั จจัยเชาวน์อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ และ
ปั จจัยสนับสนุน

ทบทวนวรร กรรม
คุ าพการให้บริ การ
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Service Quality) คื อ
กิจกรรมหรือการป บิ ตั เิ พื่อตอบสนองความต้องการของผู้
มารับบริการ ให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจหลังจาก
ได้รบั บริการไปแล้ว โดยสามารถวัดคุณภาพการให้บริการ
จากความคาดหวั ง ของผู้ ม ารับ บริ ก ารว่ า ได้ ร ับ การ
ต อบ สน องม าก น้ อย เพี ย งใด (Thawornburanasap &
Liemsuwan, 2017) ่ึ ง Parasuraman, Zeithamal & Berry
(1991) ได้กาหนดเกณฑ์ในการวัดคุณภาพการให้บริการที่
เรียกว่า “Service Quality หรือ SERVQUAL” ว่าประกอบด้วย
1) ด้า นรูป ธรรมที่ก าหนด (Tangibility) คือ ลัก ษณะทาง
กายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ผู้ให้บ ริก าร
และอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการให้บริการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
ทาให้ผู้มารับบริการรูส้ กึ ว่าได้รบั การดูแลห่วงใยและความ
ตัง้ ใจจากผู้ให้บริการ 2) ด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
คื อ ความพร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริก ารอย่ า งถู ก ต้ อ ง ต่ อ เนื่ อง
สม่ าเสมอ และทันตามกาหนดเวลาที่สญ
ั ญาไว้กบั ผู้มารับ
บ ริ ก าร 3) ด้ าน ก ารต อ บ ส น อ งต่ อ ผู้ ม ารั บ บ ริ ก าร
(Responsiveness) คือ ความเต็ ม ใจพร้อ มที่จ ะให้ บ ริก าร
และให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มารับบริการได้ทนั ท่วงที 4) ด้านการให้ความมันใจ
่
แก่ผมู้ ารับบริการ (Assurance) คือความรู้ ความสุภาพของ
ผูใ้ ห้บริการ ที่จะสร้างความเชื่อมันและไว้
่
วางใจให้กบั ผู้มา
รับ บริก าร และ 5) ด้านการรู้จกั และเข้าใจผู้ม ารับ บริการ
(Empathy) คือการดูแลเอาใจใส่ผูม้ ารับบริการแต่ละคนที่ม ี
ความต้องการแตกต่างกันไป
เชาวน์ อารม ์
เชาวน์ อารมณ์ (Emotional Quotient) หรือ อีคิว
(EQ) คื อ ความสามารถของบุ ค คลในการควบคุ ม และ
แสดงออกทางอารมณ์ของตนเองได้เป็ นปกติ ทัง้ ในแง่ของ
การรูแ้ ละเข้าใจอารมณ์ ตนเอง การจัดการกับอารมณ์ ของ
ตนเองได้ การจูง ใจตนเอง การเห็น อกเห็น ใจผู้อ่ืน และ
ความสามารถในการมีป สิ มั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ได้ดี (Goleman,
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1998; Petrides & Furnham, 2003; Kernbach & Schutte,
2005) โดย Goleman (1998) ได้ เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
เชาวน์ อารมณ์ ว่ามีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1) การ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) คือความสามารถ
ในการยอมรับและเข้าใจความรูส้ กึ ของตนเอง และทราบว่า
ความรู้ ส ึ ก ของตนมี ผ ลกระทบต่ อ บุ ค คลอื่ น อย่ า งไร
2) การจัด การกับ อารมณ์ ข องตนเอง (Self-Regulation)
คื อ ความสามารถในการจัด การกับ อารมณ์ ของตนใน
ลักษณะของการคิดก่อนทา เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม 3) การจู ง ใจตนเอง (Self
Motivation) คือความสามารถในการสร้างแรงจูงใจภายใน
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ต นเองท ากิจ กรรมต่ า ง ๆ ได้ ส าเร็จ ตาม
เป้ าหมาย 4) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือความสามารถ
ในการรับ รู้ถึงความต้อ งการหรือ ความคาดหวังและสิ่งที่
บุคคลอื่นรูส้ กึ กังวลใจอยู่ และ 5) ทักษะทางสังคม (Social
Skills) คือความสามารถในการมีป สิ มั พันธ์กบั บุคคลอื่น
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ ่านมาของนักวิชาการ
ในไทยที่ ไ ด้ เคยศึก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเชาวน์
อารมณ์ และคุณ ภาพการให้บริการของบุคลากร อาทิ เช่น
Puripunyawanich (2008) และ Tubsuwan (2011) ต่างก็ม ี
ผลการวิจยั ที่ยนื ยันว่าเชาวน์ อารมณ์ มผี ลกระทบเชิงบวก
ต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากรอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ในทานองเดียวกันกับนักวิชาการต่างประเทศ อาทิ
เช่ น Beigi & Shirmohammadi (2011) ได้ ท าการศึ ก ษา
พบว่าการฝึ กอบรมเชาว์อารมณ์ช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารในภาพรวมของบุ ค ลากร Prentice & King
(2011) ได้ศกึ ษาพบว่า การจัดการอารมณ์และการประเมิน
อารมณ์ ม ีอิท ธิพ ลเชิงบวกต่อ การให้บ ริก าร โดยสามารถ
อธิบ ายการเปลี่ย นแปลงของการให้บ ริก ารได้ร้อ ยละ 35
และ Ranjbar Ezzatabadi et al. (2012) ได้ ศึ ก ษาพบว่ า
เชาวน์ อารมณ์ มี ผ ลกระทบทางตรงต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ โดยได้ใ ห้ขอ้ เสนอแนะว่าฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
ควรมี ก ารจัด การต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยยกระดับ คุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริก ารในหน่ ว ยงานด้า นการสุ ข ภาพ จึง น ามาสู่ก าร
กาหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยเชาวน์ อารมณ์ มผี ลกระทบ
เชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน

แรงจูงใจในการทางาน
แรงจูงใจ (Motivation) คือแรงขับทางจิตวิทยาที่
ผลัก ดัน ให้บุ ค คลแสดงพฤติก รรมหรือ การกระท าต่ า ง ๆ
ออกมา (Steers & Porter, 1991; McShane & Von Glinow,
2007) โด ย Herzberg, Mausner & Synderman (1959)
ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจที่เรียกว่า ทฤษฎีสองปั จจัย (The
Two-Factor Theory) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1) ปั จ จั ย จู ง ใจ
(Motivating Factors) ่ึงเป็ นปั จจัย ที่เกิด ขึ้น จากเนื้ อ งาน
โดยตรง โดยจัดได้วา่ เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพอใจในการ
ทางาน ประกอบด้วย ความสาเร็จในหน้ าที่ก ารงาน การ
ได้รบั การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
ในงาน และความก้ าวหน้ า ล้วนมีผ ลต่ อบุ ค ลากร คือ ถ้า
บุคลากรรูส้ กึ พอใจกับปั จจัยจูงใจ บุคลากรจะมีการพัฒนา
และทุ่มเทเพื่อให้ผลการป บิ ตั งิ านของตนเองดีขน้ึ และ 2)
ปั จ จัย สนับ สนุ น (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัย ที่ม ีผ ลต่ อ
ความไม่ พ อใจในการท างาน ่ึ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย นโยบายการ
บริหารขององค์การ การปกครองบังคับบัญชาความสัมพันธ์
ในการทางาน สภาพการทางาน ค่าตอบแทน ความมันคง
่
ในการทางาน และตาแหน่ งงาน โดยปั จจัยเหล่านี้สง่ ผลต่อ
บุ ค ลากรใน 2 ประเด็น คือ ถ้ า บุ ค ลากรพอใจกับ ปั จ จัย
สนับสนุ น บุคลากรจะรูส้ กึ เฉย ๆ เนื่องจากปั จจัยดังกล่าว
เป็ นสิง่ ที่องค์การจาเป็ นต้องมีไว้ให้แก่บุคลากร แต่อย่างไร
ก็ตาม หากบุคลากรรู้สกึ ไม่พอใจกับปั จจัยสนับสนุ น ก็จะ
เป็ นปั ญหากั บ องค์ ก ารได้ (Schermerhorn, Jr., Hunt &
Osborn, 2008: 115-116)
จากการทบทวนงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมาพบว่ า ได้ ม ี
นั ก วิ ช าก ารที่ เค ย ศึ ก ษ าถึ ง ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
แรงจู ง ใจในการท างานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร คื อ
Thiengburanatham, Intraraprasong, Kaewpan & Sillabutra
(2011) ทีท่ าการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการป บิ ตั งิ านใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการ
ทางการพยาบาลตามระดับการรับรู้ข องพยาบาลวิชาชีพ
โดยทัง้ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยสนับสนุ นต่างก็มคี วามสัมพันธ์
เชิง บวกกับ คุ ณ ภาพการให้บ ริก าร โดยสามารถร่ว มกัน
พยากรณ์ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารได้ ร้ อ ยละ 97.6 และ
ตัวอย่างงานวิจยั ในต่างประเทศ เช่น Hays & Hill (2000)
ได้ทาการศึกษาพบว่า วิสยั ทัศน์และแรงจูงใจในการทางาน
และการเรีย นรู้จ ากความผิ ด พลาดในการให้ บ ริก าร มี
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ผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรูค้ ุณภาพการให้บริการ โดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรูค้ ุณภาพการให้บริการได้
เพียงร้อยละ 25 ง่ึ Hays & Hill (2000) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า
น่าจะมีตวั แปรอิสระอื่น ๆ อีกมากทีม่ ผี ลกระทบต่ อการรับรู้
คุณภาพการให้บริการ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ ได้ทาการเพิม่
ปั จจัยเชาวน์ อารมณ์ เข้ามาศึกษาร่วมด้วย จึงนามาสู่การ
กาหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยเชาวน์ อารมณ์ เมื่อเพิ่มตัว
แปรอิสระในกลุ่มของปั จจัยจูงใจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนมากขึน้
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยเชาวน์อารมณ์ และปั จจัยจูง
ใจ เมื่อ เพิ่ม ตัว แปรอิส ระในกลุ่ ม ของปั จ จัย สนั บ สนุ น มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
สายสนับสนุนมากขึน้

วิ ธีการวิ จยั
เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ระหว่าง
การวิจยั เชิงปริม าณ (Quantitative Method) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
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การวิ จยั เชิ งปริ มา
เป็ น การแจกแบบสอบถามและประมวลผลทาง
สถิติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป้ าหมาย
ในการวิ จ ัย ครัง้ นี้ เป็ นบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภั อีสานใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภั อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั บุ รี ร ัม ย์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั สุ ริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภั ชัยภูม ิ และมหาวิทยาลัย
ราชภั ศรีส ะเกษ (ข้ อ มู ล จากกองบริห ารงานบุ คคล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั อุ บ ลราชธานี บุ รี ร ัม ย์ สุ ริ น ทร์
นครราชสีมา ชัยภูม ิ และศรีสะเกษ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2559) รวมทัง้ สิ้น 2,049 คน ท าการค านวณหาจ านวน
ตัว อย่ า ง จากสูต รของ Taro Yamane ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญ
0.05 และยอมให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้รอ้ ยละ
5 ได้จานวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 335 คน (Yamane, 1973) แล้ว
จึง ท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยวิธีก ารสุ่ ม เชิง ช่ ว งชัน้ อย่ า งมี
สัด ส่ว น (Proportional Stratified Random Sampling) ่ึง
จานวนตัวอย่างจะมีสดั ส่วนแปรตามจานวนประชากรของ
มหาวิท ยาลัย ราชภั แต่ ล ะแห่ ง รายละเอี ย ดแสดงดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ ประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
มหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภั อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภั บุรรี มั ย์
มหาวิทยาลัยราชภั สุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยราชภั นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภั ชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัยราชภั ศรีสะเกษ
รวม

ประชากร
426
353
249
508
256
257
2,049

เนื่ องจากสถิติท่ีใช้ วเิ คราะห์เป็ นการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ แ บบเชิงชัน้ มีเงื่อนไขว่า ขนาดของจานวน
ตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีขนาด 20 เท่าของจานวนตัว
แ ป รอิ ส ระ ขึ้ น ไป (Hair, Black, Babin & Anderson,
2010: 175) ่ึงในที่น้ี จานวนตัวแปรอิสระที่ใช้ม ี 14 ตัว
แปร คิ ด เป็ น 20 X 14 เท่ า กั บ 280 คน โดยพบว่ า
แบบสอบถามที่ ม ี ค วามสมบู ร ณ์ ได้ ร ับ ตอบกลับ คื น
จานวน 294 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 87.76 จากจานวนกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ค านวณตามสู ต รของ Taro Yamane ่ึ ง มี

กลุ่มตัวอย่าง
69
58
41
83
42
42
335

ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 280 คน จึงไม่ละเมิดเงือ่ นไข
ขนาดของจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่างที่เหมาะสมสาหรับ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชัน้
เคร่ อ งมอที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ยั เชิ ง ปริ ม า คือ
แบบสอบถาม ่ึ ง สร้ า งขึ้ น จากแนวคิ ด และนิ ย าม
ป ิบตั ิการ เพื่อนาไปประมวลผลข้อมูลทางสถิตสิ าหรับ
ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจ ัย ข้อ 1 แบ่ ง ออกเป็ น 4 ตอน
ได้ แ ก่ ตอนที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณ ะส่ ว นบุ ค คล ตอนที่ 2
คุณ ภาพการให้บริการ จานวน ข้อ ตอนที่ 3 ปั จจัย
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เชาวน์ อารมณ์ จานวน ข้อ และตอนที่ 4 แรงจูงใจใน
การทางาน ่งึ แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ
จานวน ข้อ และปั จจัยสนับสนุ น จานวน ข้อ โดย
แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ เป็ นแบบวัด
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ทีว่ ดั ระดับความถีใ่ นการ
ป ิบตั ิ (4 = ทาทุกครัง้ , 3 = เป็ นบางครัง้ , 2 = นาน ๆ
ครัง้ , 1 = ไม่เคยเลย) ในขณะที่แบบสอบถามเกี่ย วกับ
ปั จ จัย เชาวน์ อ ารมณ์ ปั จ จัย จูงใจ และปั จ จัย สนั บ สนุ น
เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่วดั ระดับ
ความคิดเห็น (5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด, 4 = เห็นด้วยมาก,
3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย และ 1 = เห็น
ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด ) ท าการทดสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) โดยนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่ า นตรวจสอบ ่ึง คณะผู้วิจ ัย เลือ กเก็บ ข้อ
ค าถามที่ ม ี ค่ า ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Item Objective
Congruence: IOC) ทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป (Kanjanawasee,
2011) โดยค่ า ความตรงเชิ ง เนื้ อหาที่ ไ ด้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
. - และทดสอบความเชื่อมันของแบบสอบถามโดย
่
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 30 คน
ง่ึ ค่าสัมประสิทธิ ์แอล าครอนบาคทีย่ อมรับได้ไม่ต่ากว่า
0.7 (Cronbach, 1970: 161) โดยค่าสัมประสิทธิ ์แอล าค
รอนบาคของคุณภาพการให้บริการ ปั จจัยเชาวน์อารมณ์
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสนับสนุ น ทีไ่ ด้ เท่ากับ . , .948,
. และ . ตามลาดับ
ส ิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ประกอบด้ ว ย
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ต่ าสุด และ
ค่าสูงสุด และ 2) สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
ได้แ ก่ การวิเคราะห์สมั ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ระหว่างตัว
แ ป ร ( Correlation Coefficient Analysis) แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชัน้ (Hierarchical Multiple
Regression Analysis)
การวิ จยั เชิ งคุ าพ
ใช้ก ารสัม ภาษณ์ เชิง ลึก (In-depth Interview)
บุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั อีสาน
ใต้ ท ัง้ 6 มหาวิท ยาลัย แห่ ง ละ 3 คน รวมทัง้ สิ้น เป็ น
18 คน และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ บ สโน ว์ บ อล
(Snowball Technique) โดยผู้ อ านวยการกอง/ส านั ก /

หน่ วยงาน ในกลุ่ ม มหาวิท ยาลัย ราชภั อีสานใต้แ ต่ ล ะ
แห่งเป็ นผูแ้ นะนา
การสร้างแนวค า ามในการสัม าษ ์ เชิ ง
ลึก ทาการสร้างแนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกตาม
วัตถุป ระสงค์การวิจยั ข้อ 1 ที่เป็ นคาถามให้แสดงความ
คิด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลกระทบของปั จจัย เชาวน์ อ ารมณ์
ปั จ จัย จู ง ใจ และปั จจัย สนั บ สนุ น ที่ม ีต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภั อีสานใต้ และตามวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั ข้อ 2 ที่
เป็ นคาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
บุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิท ยาลัยราชภั อีสาน
ใต้ จ ากปั จจัย เชาวน์ อ ารมณ์ ปั จจัย จู ง ใจ และปั จจัย
สนับสนุน
เก ์ ใ นการคัด ู้ใ ห้ ข้ อ มู ล หลัก คือ ผู้ ใ ห้
ข้ อ มู ล หลัก (Key Informants) ต้ อ งเป็ นบุ ค ลากรสาย
สนับสนุ นของมหาวิทยาลัยราชภั ในกลุ่มอีสานใต้ ที่ม ี
ประสบการณ์ ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
นัก ศึก ษา และ/หรือ คณาจารย์ และ/หรือ ผู้ท่ีม าติด ต่ อ
ทัว่ ไป อย่างน้ อ ย 4 ปี ข้นึ ไป โดยมีก ารขออนุ ญ าตผู้ให้
ข้อมูลหลักในการจดบันทึกและบันทึกเสียงขณะทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
การวิ เคราะห์ข้ อ มู ล จากการสัม าษ ์ เชิ ง
ลึก นาคาสัมภาษณ์ มาทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้ า (Triangulation) โดยการสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล
(Data Triangulation) เพื่ อ พิ สู จ น์ ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม านั ้ น
ถู ก ต้ อ งหรือ ไม่ จากการสอบข้อ มู ล ตามแหล่ ง บุ ค คล
(Chantavanich, 2005: 129) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็ นประเด็นต่าง ๆ โดยการจาแนกประเภทข้อมูล
เป็ นหมวดหมู่หรือประเภทตามคุณลักษณะที่ขอ้ มูลนัน้ มี
อยูร่ ว่ มกันเป็ นตัวจาแนก
ลการวิ จยั
คุ ลักษ ะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง เป็ น
พนัก งานในสถาบัน อุ ด มศึก ษา (สายสนับ สนุ น ) สาเร็จ
การศึ ก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 35 ปี มี
ประสบการณ์ ในการท างานเฉลี่ย 8 ปี และมีเงิน เดือ น
เฉลีย่ 18,795 บาท/เดือน
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ก ารวิ เค ราะห์ ส ั ม ป ระสิ ท ธิ สห สั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปร
ถู ก น ามาใช้ เ นื่ องจากเทคนิ ค การวิ เ คราะห์
ถดถอยพหุ แบบเชิงชัน้ (Hierarchical Multiple Regression)
ในขัน้ ตอนต่อไปนัน้ มีฐานคติทส่ี าคัญว่า ตัวแปรอิสระทุก
ตัว ต้ อ งเป็ นอิ ส ระจากกัน และกัน โดยความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการเดียวกันไม่ควรมีค่า
มากเกินไป (r < .75) (Prasit-rathsint, 2008: 150) ผลการ
วิเคราะห์ พ บว่ า ตัว แปรอิส ระทัง้ หมด (14 ตัว แปร) มี
ความสัม พันธ์ก บั ตัวแปรตามคือคุ ณ ภาพการให้บริการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยตัวแปรทัง้ หมด
มีความแตกต่างกันภายในกลุ่มเล็กน้อย การกระจายของ

89

ข้ อ มู ล เป็ น ป ก ติ แ ล ะ ตั ว แ ป ร อิ ส ระ แ ต่ ล ะคู่ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั สูงแต่อย่างใด (r < .75)
ลการวิ เคราะห์ ด อยพหุแบบเชิ งชัน
ท าก ารวิ เ คราะห์ ถ ด ถอยพ หุ แบ บ เชิ ง ชั ้น
(Hierarchical Multiple Regression Analysis) เนื่องจาก
ต้องการศึกษาผลกระทบของตัวแปรอิสระแต่ละตัวและทัง้
กลุ่มที่ม ีต่อตัวแปรตามว่ามีม ากน้ อยเพียงใด เมื่อมีการ
เพิ่มตัวแปรอีกชุดหนึ่งเข้าไปร่วมวิเคราะห์ด้วย ตัวแปร
อิสระเดิม จะเปลี่ยนแปลงความสัม พัน ธ์ก บั ตัวแปรตาม
หรือไม่ อย่างไร หรืออาจกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทัง้ หมด
สามารถอธิ บ ายมากขึ้ น หรือ น้ อ ยลงเท่ า ใด (Prasitrathsint, 2009: 157-158) ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ
แบบเชิงชัน้ แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชัน้ (n = 294)
ตัวแปร

คุ
แบบจาลอง

ปัจจัยเชาวน์ อารม ์
การตระหนักรูใ้ นตนเอง
การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
การจูงใจตนเอง
ความเห็นอกเห็นใจ
ทักษะทางสังคม
ปัจจัยจูงใจ
ความสาเร็จในการทางาน
การได้รบั การยอมรับนับถือ
ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบในงาน
ความก้าวหน้า
ปัจจัยสนับสนุน
นโยบายและการบริหารขององค์การ
สภาพการทางาน
ค่าตอบแทน
ความมันคงในการท
่
างาน
2
R
Adjust R2
R2 Change
F

2.379*
1.179
5.819**
2.958**
1.475

.451
.442
.451
47.380**

าพการให้บริ การ
แบบจาลอง

แบบจาลอง

1.351
.401
2.845**
1.969*
.276

1.760
.059
3.433**
2.183*
.037

2.546*
-1.236
1.036
3.996**
1.852

1.978*
-1.441
.525
.3658**
.411

.522
.505
.070
30.882**

2.141*
2.179*
.726
-2.744*
.549
.526
.027
24.262**

หมายเหตุ ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

90

บทความวิจัย

จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ใน
แบบจ าลอง 1 มีต ัว แปรในกลุ่ ม ปั จจัย เชาวน์ อ ารมณ์
ได้แ ก่ การตระหนั ก รู้ในตนเอง การจู ง ใจตนเอง และ
ความเห็นอกเห็นใจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการ
ให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยสามารถอธิบาย
การเปลี่ย นแปลงของคุ ณ ภาพการให้บ ริก ารได้ร้อ ยละ
45.1 หลังจากนัน้ ทาการเพิม่ ตัวแปรในกลุ่มปั จจัยจูงใจใน
แบบจาลอง 2 พบว่า มีตวั แปร ได้แก่ ความสาเร็จในการ
ท างาน และความรับ ผิดชอบในงาน ที่ม ีผ ลกระทบเชิง
บวกต่อคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในขณะทีต่ วั แปรในกลุ่มปั จจัยเชาวน์อารมณ์ คือการจูงใจ
ตนเอง และความเห็ น อกเห็ น ใจเท่ า นั ้ น ที่ ย ั ง คงมี
ผลกระทบเชิง บวกต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของคุ ณ ภาพการให้บริก ารได้เพิ่ม ขึ้น เป็ นร้อยละ 52.2
(R2 Change = 7%) และสุดท้ายในแบบจาลอง 3 ทาการ
เพิม่ ตัวแปรในกลุ่มปั จจัยสนับสนุ น พบว่ามีตวั แปร ได้แก่
นโยบายและการบริห ารขององค์ ก าร และสภาพการ
ทางาน ที่มผี ลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะทีต่ วั แปรความมันคงใน
่
การทางานมีผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพการให้บริการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยงั พบว่า ตัวแปรใน
กลุ่ ม ปั จจัย เชาวน์ อ ารมณ์ คื อ การจู ง ใจตนเอง และ
ความเห็นอกเห็นใจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการ

ให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ เช่นเดียวกันกับตัว
แปรในกลุ่มปั จจัยจูงใจ คือความสาเร็จในการทางาน และ
ความรับผิดชอบในงาน ก็ยงั คงมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ โดย
สามารถอธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงของคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริก ารได้ เพิ่ม ขึ้น เป็ นร้อ ยละ 54.9 (R2 Change =
2.7%)
ลการวิ เคราะห์จากการสัม าษ ์ เชิ งลึกใน
ประเด็นเกี่ยวกับ ลกระทบของปัจจัยเชาวน์ อารม ์
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสนับสนุน ที่ มีต่อคุ าพการ
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ทยาลัยราช ั อีสานใต้
ผู้ให้ข้อ มูล หลัก มีท ัง้ สิ้น 18 คน เป็ นบุ ค ลากร
สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม มหาวิท ยาลัย ราชภั อีส านใต้ 6
แห่ง แห่งละ 3 คน ส่วนใหญ่สงั กัดกองบริหารงานบุคคล
กองคลัง สานัก ส่งเสริม วิช าการและงานทะเบีย น และ
สานักวิทยบริก าร เพื่อเป็ นการปกปิ ดมิให้ทราบว่าผู้ให้
ข้อมูลหลักเป็ นใคร จึงไม่เปิ ดเผยชื่อ นามสกุล เพศ และ
อายุ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ่งึ ในภาพรวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมี
อายุงานอยู่ระหว่าง 4 – 29 ปี โดยผลการสัมภาษณ์ เชิง
ลึก เพื่อหาคาอธิบายเพิ่ม เติม สาหรับ ข้อค้นพบจากการ
วิจยั เชิงปริมาณในข้างต้น แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเกีย่ วกับผลกระทบของปั จจัยเชาวน์อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยสนับสนุน ทีม่ ตี ่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั
อีสานใต้
ข้อ

ปัจจัยที่มี ลกระทบต่อ
คุ าพการให้บริ การ
ปัจจัยเชาวน์ อารม ์ด้าน
การจูงใจตนเอง
ปัจจัยเชาวน์ อารม ์ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจ
ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จ
ในการทางาน
ปัจจัยจูงใจด้านความ
รับ ิ ดชอบในงาน
ปัจจัยสนับสนุนด้าน
นโยบายและการบริ หารงาน

เหตุ ลสนับสนุน
การมีพ้นื ฐานเอาใจใส่ต่อการทางาน ตัง้ ใจทางานให้บรรลุผล
สาเร็จ มีผลต่อความสาเร็จในการให้บริการ
การเข้าใจความรู้ส ึก ของผู้ม ารับ บริก าร และความเป็ น มิต ร
ก่อให้เกิดการส่งมอบการให้บริการทีด่ ี
กรอบหรือเงื่อนไขการท างานที่ต้องท าให้เสร็จทัน เวลาเป็ น
สิง่ จูงใจให้การให้บริการรวดเร็วทันใจผูม้ ารับบริการ
การที่ต้องรับผิดชอบในงานทัง้ ปริมาณและความถูกต้องของ
งานมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการ
การกระจายอ านาจหรือ มอบอ านาจในการตัด สิน ใจอย่ า ง
เพียงพอและเหมาะสม มีผลต่อการให้บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว
ทันใจผูม้ ารับบริการ
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ตารางที่ (ต่อ)
ข้อ

ปั จจั ย ที่ มี ล ก ระท บ ต่ อ
คุ าพการให้บริ การ
ปัจจัยสนับสนุนด้านส าพ
การทางาน
ปัจจัยสนับสนุนด้านความ
มันคงในการท
่
างาน

เหตุ ลสนับสนุน
ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการรองรับการให้บริการมีผลต่อ
ความสะดวกในการให้บริการ
ผู้ให้ข้อมูล หลักทัง้ 18 คน มีค วามคิด เห็น ต่ อประเด็น นี้ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ฝ่ าย ดังนี้
ฝ่ ายที่ 1 ความมัน่ คงในการท างานมากเกิน ไป ท าให้ก าร
ทางานให้บริการเฉื่อยลง ง่ึ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่วนใหญ่สนับสนุ น
ในประเด็นนี้ (จานวน 14 คน)
ฝ่ ายที่ 2 ความมัน่ คงในการท างาน ช่ ว ยให้ย ิ่ง ตัง้ ใจในการ
ให้บริการมากยิง่ ขึ้น โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่วนน้อย (จานวน 4
คน) มีความคิดเห็นในเชิงแย้งว่า ความมันคงในการท
่
างาน
ช่วยให้บุคลากรตัง้ ใจในการให้บริการดียงิ่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ หมด
18 คน พบว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น
สอดคล้องและยืนยันผลการวิจยั เชิงปริมาณ

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมี
ความสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงปริมาณทุกข้อ
แนวทางการยกระดับคุ าพการให้บริ การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช
ั อี ส านใต้ จากปั จ จัย เชาวน์ อ ารม ์ ปั จ จัย จูงใจ
และปัจจัยสนับสนุน

ความสอดคล้องกับ
ลการวิ จยั เชิ งปริ มา
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ถึงแนวทางในการยกระดับ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารของ
บุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั อีสาน
ใต้ จ ากปั จจัย เชาวน์ อ ารมณ์ ปั จจัย จู ง ใจ และปั จจัย
สนับสนุน แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเกีย่ วกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
บุคลากรสายสนับสนุนในกลุม่ มหาวิทยาลัยราชภั อีสานใต้ จากปั จจัยเชาวน์อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัย
สนับสนุน
ข้อ

ปัจจัยที่มี ลกระทบต่อ
แนวทางในการยกระดับคุ าพการให้บริ การของบุคลากรสายสนับสนุน
คุ าพการให้บริ การ
ปัจจัยเชาวน์ อารม ์ด้าน
การจูงใจด้วยรางวัล การให้บริ การที่ เป็ นเลิ ศ จากการประกวดแข่งขันกันในระดับบุคคล/
กอง/สานัก/มหาวิทยาลัย ควรมีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุ นส่วนใหญ่ก่อน
การจูงใจตนเอง
ว่าต้องการรางวัลในรูปแบบใด หรืออาจเป็ นการให้รางวัลควบคู่ทงั ้ ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
พร้อมกันเลยก็ได้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีแ่ ตกต่างของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละคน
การ ึ กอบรมและพั นาในด้านการให้ บริ ก ารและด้ านเนองาน เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุ นมีศกั ยภาพในการทางานทีด่ เี พียงพอสาหรับการส่งมอบการให้บริการที่มคี ุณภาพแก่ผู้
มารับบริการ
ปัจจัยเชาวน์ อารม ์ด้าน
การปรับ พนฐานความคิ ด ของตนเองและเพ่ อ นร่ ว มงาน โดยเริม่ ต้น จากตนเองให้
สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกในการให้บริการอย่างเหมาะสม มีการบอกเตือน แนะนา
ความเห็นอกเห็นใจ
เอาใจใส่ดแู ล และจับคู่ เพือ่ ช่วยเหลือกันในการให้บริการทีด่ ี
การ ึ กอบรมและพั นาเชาวน์ อ ารม ์ ในการให้ บ ริ ก าร เพื่อให้ก ารแสดงออกของ
พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริการมีความเป็ นมิตรและใจเย็นมากขึน้
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ ยวกับ การแสดงออกทางอารม ์ ที่เหมาะสม ทัง้ ใน
รูปแบบทีเ่ ป็ นทางการ เช่น การประชุม และการประเมินผลการป บิ ตั งิ าน เป็ นต้น หรือในแบบที่
ไม่เป็ นทางการ เช่น การสังเกต และการพูดคุย เป็ นต้น
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ตารางที่ (ต่อ)
ข้อ

ปัจจัยที่มี ลกระทบต่อ
คุ าพการให้บริ การ
ปัจจัยจูงใจด้าน
ความสาเร็จในการ
ทางาน

แนวทางในการยกระดับคุ

าพการให้บริ การของบุคลากรสายสนับสนุน

การกาหนดให้ บุคลากรในแต่ ละกลุ่มงานทางานแทนกันได้ โดยการปรับภาระงานให้
เหมาะสม มีการกระจายงาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ ช่วยเหลือกันในการทางาน
การ ึ กอบรมและพั นาด้ านการท างาน เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ค วามสามารถที่เอื้อต่ อการ
ให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
การนาเทคโนโลยีมาช่วยอานวยความสะดวกในการให้บริ การ โดยเน้นในเรือ่ งของการ
จัด หาและพัฒ นาโปรแกรมคอมพิว เตอร์ส าหรับ ใช้ป ระโยชน์ เพื่อ การท างานในกอง /ส านั ก /
หน่วยงาน
ปัจจัยจูงใจด้านความ
การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้เพ่อพั นาการทางาน ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการรับผิดชอบในการให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
รับ ิ ดชอบในงาน
การน าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร จัด หาและพัฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ประโยชน์เพือ่ การทางาน
ปัจจัยสนับสนุนด้าน
การให้ อิสระในการทางานอย่างเหมาะสม โดยเป็ นการตกลงกันอย่างชัดเจนให้เข้าใจ
ตรงกันว่าเรือ่ งใดบุคลากรสามารถตัดสินใจเองได้ และเรือ่ งใดผูบ้ ริหารจะต้องเป็ นผูต้ ดั สินใจ
นโยบายและ
การกาหนดและส่ อสารนโยบายด้ านการให้ บริ การที่ ชดั เจน เช่น ให้บริการอย่างเป็ น
การบริ หารงาน
กัลยาณมิตร และมีความ ่อื สัตย์ในการให้บริการ โดยนโยบายการให้บริการควรมีความยืดหยุ่น
เอือ้ ต่อการให้บริการ ภายใต้ขอบเขตทีท่ าได้
ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ด้ าน
การปรับปรุงส าพแวดล้อมในการทางาน สานักบริการวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง
และกองพัฒนานักศึกษา ในภาพรวมต้องการให้มกี ารเพิม่ พื้นที่ในการเก็บเอกสาร เก้าอี้นัง่ รอ
ส าพการทางาน
พัดลม และใช้ระบบบัตรคิว ในขณะที่กองบริห ารงานบุค คล ในภาพรวมมีค วามต้องการห้อง
ทางานที่มพี น้ื ที่มากพอสาหรับการเก็บเอกสาร และมีตู้ในการเก็บเอกสาร รวมถึงมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการเก็บไ ล์เอกสารด้วย นอกจากนี้ สานักวิทยบริการ มีความต้องการให้ม ี
การปรับปรุงและตกแต่งสถานทีใ่ ห้มสี สี นั สดใสและสวยงามมากขึน้
การปรับระบบการให้ บริ การให้ เหมาะสมกับส านที่ ประกอบด้วย 1) การจัดตาแหน่ ง
ของโตะทางานให้เข้ากับสภาพการทางานและรองรับผูม้ ารับบริการ 2) มีการนาระบบเทคโนโลยี
มาปรับใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การจ่ายเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร การเก็บข้อมูลในรูปแบบไ ล์ในระบบฐานข้อมูล การใช้ระบบบัตรคิว เป็ นต้น
3) การให้คาแนะนาผูม้ ารับบริการในเรือ่ งเดียวกันพร้อม ๆ กัน และ 4) การจัดเก็บเอกสารควรมี
การแยกประเภทและเอกสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั น่าจะใช้บอ่ ยให้เก็บไว้ใกล้ตวั ในห้องทางาน
ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ด้ าน
ควรมีการกาหนดแนวทางการป ิ บตั ิ เกี่ ยวกับความมันคงในการท
่
างานที่ เหมาะสม
ค ว า ม มั ่น ค ง ใ น ก า ร และเป็ นธรรมต่ อ ทัง ่ าย โดยผู้ให้ข้อ มูล หลัก ส่ว นใหญ่ เห็น ว่า มหาวิท ยาลัย ควรมีก าร
สนับสนุ นให้บุคลากรทีม่ กี ารพัฒนาตนเองและมีผลการประเมินผลการป บิ ตั งิ านดีได้มโี อกาสใน
ทางาน
การได้รบั การต่อสัญญากับองค์การในระยะยาว เช่น ทุก 10 ปี หรือยาวจนเกษียณอายุงาน

จากตารางที่ 4 พบว่ า แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภั อีสานใต้ จากปั จจัยเชาวน์ อารมณ์
ปั จ จัย จูงใจ และปั จ จัย สนับ สนุ น ประกอบด้วย 1) การ
ปรับ พื้ น ฐานความคิ ด และสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น
เกี่ยวกับการให้บริการที่มคี ุณภาพ 2) การฝึ กอบรมและ
พัฒ นาเกี่ย วกับ เชาวน์ อ ารมณ์ การให้ บ ริก าร และการ
ท างาน 3) การจู ง ใจด้ ว ยรางวัล 4) การก าหนดให้

บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม งานเดีย วกัน สามารถ
ทางานแทนกันได้ 5) การน าเทคโนโลยีม าช่วยอานวย
ความสะดวกในการให้บริการ 6) การกาหนดนโยบายใน
การให้ บ ริก ารที่ช ัด เจน 7) การกระจายอ านาจในการ
ทางาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ย วข้องกับการให้บริการ
8) การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้เอื้อต่อการให้บริการ และ 9) การกาหนดสัญ ญาจ้าง
งานทีเ่ ป็ นธรรมและยอมรับได้ทงั ้ 2 ฝ่ าย
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สรุป ลการวิ จยั
1. ปั จจัยที่มผี ลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภั อีสานใต้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ประกอบด้วย
3 กลุ่ ม ปั จจั ย ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ปั จจั ย เชาวน์ อารมณ์
ประกอบด้วย การจูงใจตนเอง และความเห็นอกเห็นใจ 2)
กลุ่มปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสาเร็จในการทางาน
และความรับผิดชอบในงาน และ 3) กลุ่มปั จจัยสนับสนุ น
ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารขององค์การ และ
สภาพการท างาน นอกจากนี้ ยังพบว่า ความมันคงใน
่
การทางาน ง่ึ อยูใ่ นกลุ่มปั จจัยสนับสนุ น มีผลกระทบเชิง
ลบต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผลการวิจยั เชิงปริมาณที่
ได้น้ีสามารถยืนยันและอธิบายความเป็ นเหตุผลได้จาก
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ของบุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั
อีสานใต้จากปั จจัยเชาวน์ อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัย
สนับสนุ น ประกอบด้วย 1) การปรับพืน้ ฐานความคิดและ
สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริก ารที่ มี
คุ ณ ภาพ 2) การฝึ ก อบรมและพัฒ นาเกี่ย วกับ เชาวน์
อารมณ์ การให้บริการ และการทางาน 3) การจูงใจด้วย
รางวัล 4) การกาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุ นในกลุ่ม
งานเดี ย วกั น สามารถท างานแทนกั น ได้ 5) การน า
เทคโนโลยีมาช่วยอานวยความสะดวกในการให้บริการ
6) การกาหนดนโยบายในการให้บริการที่ชดั เจน 7) การ
กระจายอ านาจในการท างาน โดยเฉพาะในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับ การให้บ ริการ 8) การปรับ ปรุงและพัฒ นา
สภาพแวดล้อมในการทางานให้เอือ้ ต่อการให้บริการ และ
9) การกาหนดสัญญาจ้างงานที่เป็ นธรรมและยอมรับได้
ทัง้ 2 ฝ่ าย
อ ิ ปราย ลการวิ จยั
กลุ่ม ปั จจัยเชาวน์ อ ารม ์ ประกอบด้ วย
ก ารจู ง ใจต น เอ ง แ ล ะค วาม เห็ น อ ก เห็ น ใจ มี
ลกระทบเชิ ง บวกต่ อ คุ าพการให้ บ ริ ก ารของ
บุคลากรสายสนั บสนุนในกลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช ั
อีสานใต้ อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ปั จจัย เชาวน์ อารม ์ ด้ า นการจู ง ใจ
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ต น เอ ง มี ล ก ระท บ เชิ งบ วก ต่ อ คุ าพ ก าร
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มห าวิ ทยาลั ย ราช ั อี สาน ใต้ เนื่ องจากความ
กระตือรือร้น เอาใจใส่ เรียนรูเ้ นื้องานของบุคลากร เพื่อ
จะได้ ใ ห้ บ ริก ารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งรวดเร็ว ส่ ง ผลให้ ก าร
ให้บริการมีคุณภาพสาเร็จได้ดว้ ยดี ่งึ มีความสอดคล้อง
กับ ผลการวิจ ัย ของ Puripunyawanich (2008) ที่พ บว่า
เชาวน์อารมณ์ในด้านการจูงใจตนเอง มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพการให้บริการ
ปั จ จั ย เช าว น์ อ ารม ์ ด้ าน
ความเห็นอกเห็นใจ มี ลกระทบเชิ งบวกต่อคุ าพ
การให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม
มหาวิ ทยาลัยราช ั อีสานใต้ เนื่องจากเชาวน์อารมณ์
ด้ า นความเห็ น อกเห็ น ใจ ประกอบด้ ว ย การเข้ า ใจ
ความรูส้ กึ ของผูม้ ารับบริการ และความเป็ นมิตร เป็ นสิง่ ที่
สาคัญต่อการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ ่งึ มีความสอดคล้อง
กับ ผลการวิจ ยั ของ Rahim & Minors (2003) ที่ศึก ษา
พบว่าความเห็นอกเห็นใจมีผลกระทบเชิงบวกต่อการเอา
ใจใส่ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ Beigi & Shirmohammadi (2011) ที่
ได้ศกึ ษาพบว่าการฝึ กอบรมเชาวน์ อารมณ์ช่วยยกระดับ
คุณภาพการให้บริการ
ปั จ จัย เชาวน์ อ ารม ์ ด้ านการ
ตระหนักรู้ในตนเอง ไม่มี ลกระทบต่ อคุ าพการ
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลัย ราช ั อี ส านใต้ โดยผลการวิจ ัย นี้ ไ ม่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Tubsuwan (2011) ทีศ่ กึ ษา
พบว่า เชาวน์อารมณ์ดา้ นการตระหนักรูใ้ นอารมณ์ตนเอง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการ ่งึ การ
ที่ผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ผ่านมาอาจ
เนื่ อ งมาจาก ในบริบ ทที่ศึก ษานี้ ผลวิเคราะห์จ ากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า การให้บริการจะเน้นที่การเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของผู้มารับบริการมากกว่า ่งึ ความรูส้ กึ ของ
ตนเองจะถูกใช้เพียงแค่ผูใ้ ห้บริการต้องพยายามควบคุม
อารมณ์ของตนเองให้ได้แค่นนั ้
ปั จ จัย เชาวน์ อ ารม ์ ด้ านการ
จัด การกับ อารม ์ ข องตนเอง ไม่ มี ลกระทบต่ อ
คุ าพการให้บริ การของบุคลากรสายสนับสนุนใน
กลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช ั อี สานใต้ โดยผลการวิจยั นี้
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ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ Rahim & Minors
(2003) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการจัดการกับอารมณ์ของตนเองมี
ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ การเอาใจใส่ ใ นคุ ณ ภาพของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง
Puripunyawanich (2008) ที่ศึก ษาพบว่า องค์ป ระกอบ
ของเชาวน์ อารมณ์ ในด้านการจัดระเบียบอารมณ์ ตนเอง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการ ่งึ การ
ที่ผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ผ่านมาอาจ
เนื่ อ งมาจาก ในบริบ ทที่ศึก ษานี้ ผ ลวิเคราะห์ จ ากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า การให้บริการจะเน้นที่การเข้าใจ
ความรู้ส ึก ของผู้ ม ารับ บริก ารมากกว่ า ่ึ ง ในบางครัง้
พบว่าหากผูใ้ ห้บริการคนใดไม่สามารถจัดการกับอารมณ์
ตนเองได้ในขณะทางานให้บริการอยู่ เพื่อนร่วมงานมักจะ
ช่วยเหลือด้วยการเปลีย่ นตัวผูใ้ ห้บริการแทน
ปัจจัยเชาวน์ อารม ์ ด้านทักษะ
ทางสังคม ไม่มี ลกระทบต่ อคุ าพการให้ บริ การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช
ั อี ส าน ใต้ โดยผลการวิ จ ั ย นี้ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจ ัย ของ Puripunyawanich (2008) ที่ไ ด้ ศึก ษา
พ บว่ า เชาวน์ อารมณ์ ในด้ า น ทั ก ษ ะ ท างสั ง คม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการ ง่ึ การที่
ผลการวิจ ยั นี้ ไม่สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ที่ผ่านมาอาจ
เนื่ อ งมาจาก ในบริบ ทที่ศึก ษานี้ ผ ลวิเคราะห์ จ ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การให้บริการจะเน้นทีก่ ารป บิ ตั ิ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนด ่ึงในการให้บริการ
หากเกิดปั ญหาขัดแย้งกับผู้มารับบริการ เพื่อนร่วมงาน
มัก จะช่วยแก้ปั ญ หาในขณะนัน้ ด้วยการเปลี่ยนตัวผู้ให้
บริการแทน
ก ลุ่ ม ปั จ จั ย จู ง ใ จ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ความสาเร็จในการทางาน และความรับ ิ ดชอบใน
งาน มี ลกระทบเชิ งบวกต่ อคุ าพการให้ บริ การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช
ั อีสานใต้ อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จใน
การท างาน มี ลกระทบเชิ งบวกต่ อ คุ าพการ
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลัย ราช ั อี ส านใต้ เนื่ อ งมาจากการที่
บุ ค ลากรต้อ งด าเนิ น งานภายใต้ก รอบหรือ เงื่อ นไขการ
ทางานที่ต้องทาให้เสร็จทันเวลา ส่งผลให้ต้องให้บริ การ

อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กาหนด ่งึ มีความสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ Hays & Hill (2000) ได้ทาการศึกษา
พบว่า วิสยั ทัศน์ และแรงจูงใจในการทางาน มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการรับรูค้ ุณภาพการให้บริการ
ปั จ จั ย จู ง ใ จ ด้ า น ค ว า ม
รับ ิ ดชอบในงาน มี ลกระทบเชิ งบวกต่ อ คุ าพ
การให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลัย ราช ั อี ส านใต้ เนื่ องมาจากการต้อ ง
รับผิดชอบในความถูกต้องของงานและปริมาณงานตาม
หน้ าที่ท่ตี ้องป ิบตั ิ เป็ นสิง่ ที่บงั คับให้การให้บริการของ
บุ ค ลากรจะต้ อ งมีค วามถู ก ต้ อ งในผลงาน ่ึ ง มีค วาม
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Hays & Hill (2000) ที่ได้
ทาการศึกษาพบว่า วิสยั ทัศน์และแรงจูงใจในการทางาน
และการเรีย นรู้จ ากความผิด พลาดในการให้บ ริก าร มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรูค้ ุณภาพการให้บริการ
ปั จ จัย จูงใจด้ า นการได้ รบั การ
ยอมรับ นั บ อ ไม่ มี ลกระทบต่ อคุ าพการ
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลัย ราช ั อี ส านใต้ โดยผลการวิจ ัย นี้ ไ ม่
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ Thiengburanatham,
Intraraprasong, Kaewpan & Sillabutra (2011) ที่ ไ ด้
ศึกษาพบว่า ปั จจัยจูงใจในการทางานด้านการยอมรับนับ
ถือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการ ่งึ
การที่ผลการวิจ ยั นี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ผ่านมา
อาจเนื่องมาจาก ในบริบทที่ศกึ ษานี้ ผลวิเคราะห์จากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า การยอมรับนับถือไม่ได้เป็ นสิง่ ที่
ช่วยให้บุคลากรให้บริการที่ดี เนื่องจากการยังคงมีระบบ
อุปถัมภ์ท่คี อยแทรกแ งเวลาประเมินผลการป บิ ตั งิ าน
อยู่ ทาให้บุคลากรไม่เชื่อมันในระบบการประเมิ
่
นเท่าใด
นัก โดยการให้บ ริก ารที่ดีน่ า จะมาจากปั จ จัย จูงใจด้าน
ความส าเร็จ ในการท างานและความรับ ผิด ชอบในงาน
มากกว่า
ปั จ จัย จู ง ใจด้ า นลัก ษ ะของ
งาน ไม่ มี ลกระทบต่ อ คุ าพการให้ บ ริ ก ารของ
บุคลากรสายสนั บสนุนในกลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช ั
อี สานใต้ โดยผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ Thiengburanatham, Intraraprasong, Kaewpan &
Sillabutra (2011) ที่ไ ด้ศึก ษาพบว่า ปั จ จัย จูงใจในการ
ทางาน ด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
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คุ ณ ภ าพ การให้ บ ริ ก าร ่ึ ง การที่ ผ ลการวิ จ ั ย นี้ ไม่
สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ที่ผ่านมาอาจเนื่ องมาจาก ใน
บริบ ทที่ศึก ษานี้ ผ ลวิเคราะห์จ ากการสัม ภาษณ์ เชิงลึก
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่วนได้กล่าวถึงการได้รบั ภาระ
งานค่ อ นข้า งมาก มีก าหนดเวลาและขัน้ ตอนในการ
ท างานชัด เจนอยู่แ ล้ว ่ึงเป็ น เรื่องปกติธ รรมดา ไม่ได้
ช่วยให้คุณภาพการให้บริการดีขน้ึ แต่อย่างใด
ปั จจัยจูงใจด้านความก้ าวหน้ า
ไม่ มี ลกระทบ ต่ อคุ าพ การให้ บริ การของ
บุคลากรสายสนั บสนุนในกลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช ั
อี สานใต้ โดยผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ Thiengburanatham, Intraraprasong, Kaewpan &
Sillabutra (2011) ที่ไ ด้ศึก ษาพบว่า ปั จ จัย จูงใจในการ
ทางานด้านความก้าวหน้ า มีค วามสัม พันธ์เชิงบวกกับ
คุ ณ ภ าพ การให้ บ ริ ก าร ่ึ ง การที่ ผ ลการวิ จ ั ย นี้ ไม่
สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ที่ผ่านมาอาจเนื่ องมาจาก ใน
บริบ ทที่ศึก ษานี้ ความก้า วหน้ า ไม่ ไ ด้เป็ นสิ่ง ที่ช่ ว ยให้
บุคลากรให้บริการทีด่ ี เนื่องจากการยังคงมีระบบอุปถัมภ์
ทีค่ อยแทรกแ งเวลาประเมินผลการป บิ ตั งิ านอยู่ ทาให้
บุ ค ลากรไม่ เ ชื่ อ มั น่ ในระบบการประเมิ น เท่ า ใดนั ก
นอกจากนี้ การได้ตาแหน่ งเช่น ชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ ไม่ได้เป็ นสิง่ ที่สะท้อนว่าผู้ท่ีได้ดารงตาแหน่ งนัน้
จะทาหน้ าที่ในการให้บริการดีกว่าผู้ไม่ได้ดารงตาแหน่ ง
แต่อย่างใด โดยการให้บริการทีด่ นี ่ าจะมาจากปั จจัยจูงใจ
ด้า นความสาเร็จในการท างานและความรับ ผิด ชอบใน
งานมากกว่า
กลุ่ ม ปั จจั ย สนั บ สนุ น ป ระก อบ ด้ วย
นโยบายและการบริ หารขององค์การ และส าพการ
ท างาน มี ล ก ระท บ เชิ งบ วก ต่ อคุ าพ ก าร
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลัย ราช ั อี ส านใต้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ความมัน่ คงในการท างาน ึ่ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม ปั จ จัย
สนั บสนุ น มี ลกระทบเชิ งลบต่ อคุ าพการ
ให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น อภิ ป ราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปั จ จัย สนั บ สนุ น ด้ า นนโยบาย
และการบริ หารขององค์การ มี ลกระทบเชิ งบวกต่อ
คุ าพการให้บริ การของบุคลากรสายสนับสนุนใน
กลุ่มมหาวิ ทยาลัยราช ั อีสานใต้ เนื่องมาจากหากมี

95

การกระจายอานาจหรือมอบอานาจในการตัดสินใจในการ
ท างานอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมแก่ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุ น ย่อมส่งผลให้การให้บริการเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ทัน ใจผู้ม ารับ บริก าร ่ึง มีค วามสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ Hays & Hill (2000) ที่ได้ท าการศึก ษา
พบว่า วิสยั ทัศน์ และแรงจูงใจในการทางาน มีผลกระทบ
เชิ ง บวกต่ อ การรับ รู้ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ปั จจัยสนับสนุนด้านส าพการ
ท างาน มี ล ก ระท บ เชิ งบ วก ต่ อคุ าพ ก าร
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ทยาลัยราช ั อี สานใต้ เนื่องมาจากหากสภาพ
ห้องทางานมีความคับแคบ ตาแหน่ งที่ตงั ้ ห้องทางานไม่
เหมาะสม จานวนเก้าอีน้ งั ่ รอ บัตรคิว และโทรทัศน์ ยังไม่
เพียงพอ ย่อมทาให้ทงั ้ ผูม้ ารับบริการและผูใ้ ห้บริการเกิด
ความอึด อัด ไม่ ส ะดวกสบาย ่ึง ผลการวิจ ัย นี้ ม ีค วาม
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ Phuboon-im (2015) ที่
ศึ ก ษ าพ บ ว่ า สภ าพ แวด ล้ อ ม ใน ก ารให้ บ ริ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
และสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ Thiengburanatham,
Intraraprasong, Kaewpan & Sillabutra (2011) ที่ ไ ด้
ศึกษาพบว่า ปั จจัยสนับสนุนในการทางานด้านสภาพการ
ทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการ
ปั จจั ย สนั บ สนุ น ด้ าน ความ
มันคงในการท
่
างาน มี ลกระทบเชิ งลบต่ อคุ าพ
การให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลัย ราช ั อี ส านใต้ โดยผลการวิจ ัย นี้ ไ ม่
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ Thiengburanatham,
Intraraprasong, Kaewpan & Sillabutra (2011) ที่ ไ ด้
ศึก ษาพบว่า ปั จ จัย สนั บ สนุ น ในการท างานด้า นความ
มันคงในการท
่
างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
การให้ บ ริก าร ่ึง การที่ผ ลการวิจ ัย นี้ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ที่ผ่านมาอาจเนื่องมาจาก ในบริบทที่ศกึ ษานี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่วนใหญ่ (14 คน จากทัง้ หมด 18 คน) มี
ความคิดเห็นว่า ความมันคงในการท
่
างานมากเกินไป ทา
ให้ ก ารท างานให้ บ ริก ารเฉื่ อ ยลง ่ึ ง ผลที่ ไ ด้ จ ากการ
สั ม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก ข้ า งต้ น นี้ มี ค วาม สอด ค ล้ อ งกั บ
ผลการวิจยั เชิงปริมาณทีพ่ บว่า ปั จจัยสนับสนุ นด้านความ
มันคงในการท
่
างานมีผลกระทบเชิงลบต่อคุณ ภาพการ
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ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม ผู้ใ ห้ข้อ มู ล หลัก ที่ส นั บ สนุ น ใน
ประเด็นนี้ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า หากบุคลากรไม่ได้รบั
ความมันคงเลย
่
บุคลากรอาจขาดความผูกพัน ขาดความ
จงรักภักดีต่อองค์การ และขาดการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานของตนเองในระยะยาว ่งึ มีแนวโน้มที่น่าจะ
ส่งผลต่อการธารงรักษาบุคลากรที่เก่งและมีความสามารถ
ไว้กบั องค์การในระยะยาวได้ต่อไป
ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ค่ าต อบ แท น ไม่ มี ล ก ระท บ ต่ อคุ าพ ก าร
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลัย ราช ั อี ส านใต้ โดยผลการวิจ ัย นี้ ไ ม่
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ Thiengburanatham,
Intraraprasong, Kaewpan & Sillabutra (2011) ที่ ไ ด้
ศึ ก ษ าพ บว่ า ปั จจั ย สนั บ สนุ นในการท างาน ด้ า น
ค่ า ตอบแทน มีค วามสัม พัน ธ์เชิงบวกกับ คุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ่ึ ง การที่ ผ ลการวิ จ ั ย นี้ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจยั ที่ผ่านมาอาจเนื่องมาจาก ในบริบ ทที่ศกึ ษานี้
ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ค่าตอบแทน
ที่บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น จะได้รบั เพิ่ม ขึ้น นัน้ ขึ้น อยู่ก ับ
การประเมินผลการป บิ ตั งิ าน แต่ว่าการประเมินผลการ
ป ิบตั ิงานนัน้ ยังคงมีบางส่วนที่บุคลากรเชื่อลึก ๆ ว่ามี
การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการประเมินผลการป บิ ตั ิงานอยู่
และในขณะเดีย วกัน เงิน ประจ าต าแหน่ งที่ได้จากการ
ได้รบั ตาแหน่งชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ ก็ไม่ได้
เป็ นสิง่ ที่สะท้อนว่า บุคคลที่ได้ดารงตาแหน่ งแล้วได้รบั
เงินประจาตาแหน่ งทุกเดือน จะมีผลงานในการให้บริการ
ที่ดกี ว่าบุคลากรที่ไม่ได้ดารงตาแหน่ งเหล่านี้แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยังอาจเนื่ อ งมาจากงานวิจ ยั นี้ เก็บ ข้อมูลใน
กลุ่มบุคลากรและองค์การที่แตกต่างจากงานวิจยั ที่ผ่าน
มา ่ึงบริบ ทการศึก ษาที่ต่ างกัน ก็ม ีค วามเป็ น ไปได้ท่ี
ผลการวิจยั อาจจะแตกต่างกันได้
แ น วท างก ารยก ระดั บ คุ าพ ก าร
ให้ บ ริ การของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นในกลุ่ ม
มหาวิ ทยาลัย ราช ั อี ส านใต้ จ ากปั จ จัย เชาวน์
อารม ์ ปั จจัย จูงใจ และปั จจัย สนั บ สนุ น อภิป ราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การปรับ พนฐานความคิ ดและ
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับการให้ บริ การที่ มี

คุ าพ พบว่า มีค วามสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
วัฒ นธรรมองค์ ก ารที่ เ น้ น การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า ที่
Sanguanwongwan (2007: 33-34) ได้ ก ล่ า วว่ า ปั จจั ย
ส าคัญ ในการสร้า งวัฒ นธรรมองค์ก ารที่ต อบสนองต่ อ
ลูกค้า ประกอบด้วย บุคลากรทีต่ อบสนองต่อลูกค้าได้ดี มี
ระดับ ความเป็ นทางการต่ า ยิน ยอมให้ บุ ค ลากรได้ ม ี
อ านาจในการตัด สิน ใจแก้ ปั ญ หา ณ จุ ด ให้ บ ริก ารได้
บุคลากรรับ ั ง รับรู้ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า
บุค ลากรมีบ ทบาทที่ช ดั เจนในการสร้างความเข้าใจที่ดี
ของลูกค้าที่ม ีต่อองค์ก าร มีก ารท าให้บุค ลากรทราบว่า
องค์ ก ารมีว ัฒ นธรรมมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้า
ก า ร ึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั น า
เกี่ ย วกับ เชาวน์ อารม ์ การให้ บ ริ ก าร และการ
ท างาน ่ึง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Tangsinsapsiri
(2007: 314) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ผู้ บ ริห ารสามารถส่ ง เสริม
วัฒนธรรมองค์การที่เน้ นการตอบสนองต่อลูกค้าได้โดย
การมีก ารจัด ฝึ ก อบรมเกี่ยวกับ ทัก ษะการให้บ ริก ารที่ดี
ความรู้ในตัวสินค้า บุค ลิก ภาพและเชาวน์ อารมณ์ เพื่อ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การจูงใจด้ วยรางวัล ควรมีการ
จู ง ใจในรู ป แบบของรางวัล ที่ เ หมาะสมเข้ า กับ ความ
ต้องการที่แตกต่างของบุคลากรสายสนับสนุ นแต่ละคน
ควรมีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุ น
ว่าต้องการรางวัลในรูปแบบใด หรืออาจเป็ นการให้รางวัล
ควบคู่ทงั ้ ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ต ัวเงินพร้อมกันเลยก็ได้
่งึ ผลการศึกษาที่ได้น้ีมคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Slatten (2009) ที่ทาการศึกษาพบว่ารางวัลมีผ ลกระทบ
เชิงบวกต่อการรับรูค้ ุณภาพการให้บริการของพนักงาน
โดยองค์ ก ารควรมี ก ารสอบถามความต้ อ งการจาก
พนักงานโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ หรือการทาสนทนา
กลุม่ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลจากพนักงานว่าต้องการได้รบั รางวัล
ในรูปแบบใด
การก าหนดให้ บุ ค ลากรสาย
สนั บสนุ นในกลุ่มงานเดี ยวกันสามาร ทางานแทน
กัน ได้ พบว่า สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Srisomsap &
Sornmanee (2013: 163-164) ที่ม องว่าการมอบอ านาจ
หน้ าที่ เ ป็ นศิ ล ปะอย่ า งหนึ่ งในการบริ ห ารงานเพื่ อ
ก่อให้เกิดความสาเร็จ เป็ นการฝึ กฝนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
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ได้ใช้ทกั ษะการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า เป็ นผู้นา
ประสานงานได้ และในกรณี ท่ีเกิด การขาดบุ ค ลากรใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ไป งานในองค์การก็สามารถยังคงดาเนิน
ไปได้ไม่ชะงักงัน
ก าร น าเท ค โน โล ยี ม า ช่ ว ย
อานวยความสะดวกในการให้ บ ริ การ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Laksana (2009: 26) ที่ได้กล่าวถึงการสร้าง
วัฒ นธรรมความทั น สมัย ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ารเป็ น
สิง่ จาเป็ น องค์การควรใช้หลักการป บิ ตั ทิ ส่ี รรหาเทคนิค
วิธีก ารท างาน การใช้เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่ าง ๆ เพื่อให้ก ารด าเนิ น งานเกิ ดความสะดวก
รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถควบคุมคุณภาพ
และลดต้นทุนในการดาเนินงาน
การก าหนดนโยบายในการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ แน วคิ ด ของ
Sanguanwongwan (2007: 33-34) แ ล ะ Tangsinsapsiri
(2007: 314-315) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ผู้ บ ริห ารควรถ่ า ยทอด
วิสยั ทัศน์ มุ่งสู่ลูกค้า ผ่านการตัดสินใจและการป บิ ตั ติ ่าง
ๆ อย่างชัดเจน มีการแจ้งให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจ
ในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ และกาหนดกรอบ
งานให้แก่บุคลากรในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
การกระจายอ าน าจใน การ
ท างาน โดยเฉพ าะใน ส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ให้ บริ ก าร สอดคล้ อ งกั บ Srisomsap & Sornmanee
(2013: 163-164) ที่ม องว่ า การมอบอ านาจหน้ า ที่เป็ น
ศิลปะอย่างหนึ่ ง ในการฝึ กฝนให้ผู้ใต้บ งั คับบัญ ชาได้ใช้
ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า ่งึ ช่วยให้การ
ด าเนิ น งานในองค์ก ารไม่ ห ยุ ด ชะงัก และงานวิจ ยั ของ
Bunjan (2009) ที่พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย อยากให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ ายุคใหม่ ปรับการบริหารให้เข้ากับ
สถานการณ์ และรับ ั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั น า
ส าพแวดล้อมในการทางานให้เออต่อการให้บริ การ
พบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Piankhwamsuk (2015)
ที่ให้ขอ้ เสนอแนะว่า หากสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีการปรับปรุงสถานทีใ่ นการให้บริการทีม่ คี วาม
สะดวกและเข้าถึงง่าย มีท่นี ัง่ รอรับบริการอย่างเพียงพอ
สถานทีส่ ะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย และมีการปรับปรุง
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บรรยากาศรอบ ๆ ส านั ก งานให้ ดี ข้ึน จะมี ผ ลท าให้
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากยิง่ ขึน้
การก าหนดสัญ ญาจ้ า งงานที่
เป็ นธรรมและยอมรับ ได้ ท ั ง ่ าย สอดคล้ อ งกับ
งา น วิ จ ั ย ข อ ง Bunjan (2009) ่ึ งพ บ ว่ า พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นในเรื่องการปรับลดบุคลากร
ทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่ามีโอกาสในการถูกให้ออกจากงาน
สูง มากที่สุด รองลงมาคือการประเมินผลการป บิ ตั งิ าน
ยึดหลักความรู้ ความสามารถ และผลการป บิ ตั งิ าน ทา
ให้ เ กิ ด ความรู้ส ึก ที่ จ ะได้ ร ับ การต่ อ สัญ ญามาก และ
ระยะเวลาในการต่อสัญญาจ้างที่มคี วามก้าวหน้ า ทาให้
เกิดความมันใจว่
่ าจะสามารถยึดอาชีพนี้ได้นานเท่านาน
ตราบที่ต้ อ งการ ตามล าดับ โดยได้ ม ีข้อ เสนอแนะว่ า
มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารในการ
ต่อสัญญาจ้างที่ชดั เจนและโปร่งใส เช่น การประเมินผล
การป บิ ตั งิ านโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และผล
การป บิ ตั งิ าน เป็ นหลักในการต่อสัญญาจ้าง เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายและป ิ บตั ิ
1. ควรมีนโยบายและดาเนินการกระจายอานาจ
ในการตัด สิน ใจให้แ ก่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ม ีค วาม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการท างานที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ
ลดขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยากและเสียเวลาในการให้บริการ
2. ควรมีนโยบายการให้บริการของกอง/สานัก/
หน่ วยงาน ให้มคี วามชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของมหาวิทยาลัย และสื่อสารให้บุคลากรสายสนับสนุ น
ทุกคนรับทราบ เข้าใจ และป บิ ตั ติ าม
3. ควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นการนา
เทคโนโลยีมาอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่าง
ชัดเจนเป็ นรูปธรรม ควรมีการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภั ต่าง ๆ ในกลุ่มอีสานใต้ ในการเรียนรู้
และพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่ วยอ านวยความ
สะดวกในการทางานของกอง/สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ
4. ควรมี น โยบายในการประเมิ น ผลการ
ป ิบตั ิงานที่เอื้อต่ อการประเมินผลการป ิบ ตั ิงานด้วย
ระบบคุณ ธรรม และดาเนินการกาหนดตัวชี้วดั เกี่ยวกับ
การให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุ น ให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการเมินผลการป บิ ตั งิ าน
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5. ควรมีนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการท างาน โดยการน าระบบบัต รคิ ว มาใช้ ใ นการ
ให้บริการโดยเฉพาะในงานทะเบียนและงานคลัง และควร
มีการอนุ มตั ิจดั สรรงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุง
ทัศนียภาพโดยรอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครังต่อไป
1. เนื่ อ งจากงานวิจ ัย นี้ เป็ นการศึก ษาเฉพาะ
ปั จจัยเชาวน์อารมณ์ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสนับสนุ น ทีม่ ี
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารของบุ ค ลากรสาย

สนับสนุ น เท่านัน้ ดังนัน้ ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมี
การนาตัวแปรอื่น ๆ มาเป็ นตัวแปรอิสระในการศึกษา
2. เนื่ อ งจากงานวิจ ัย นี้ ศึก ษาเฉพาะบุ ค ลากร
สายสนับสนุ นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั อีสานใต้ ดังนัน้
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรขยายขอบเขตของการวิจยั เช่น
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น ที่มกี ารป ิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ และศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัย
หรือ องค์ ก ารอื่ น เพื่ อ จะได้ แ นวทางในการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการของบุคลากรให้มคี วามสอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละองค์การต่อไป
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