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Guideline for Service Quality Development of
NRRU-Ethics in Nakhon Ratchasima Rajabhat University
รุจิรา ริคารมย1

Rujira Rikharom

บทคัดยอ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและสั ง เคราะห ก ารรั บ รู  คุ ณ ภาพ
การใหบริการ และกําหนดเปนแนวทางการปฏิบตั งิ านของหนวยจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกลุมเปาหมายเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือผูที่ได
เคยรับบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560 จํานวน 36 คน การวิจัย
เชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเชิงเอกสารโดยพิจารณาประเด็นหลัก จากนั้นแบงเปน
ประเด็นยอยและหัวขอยอย เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม
ไดกลับมา จํานวน 35 คน และวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาทดสอบทางสถิติดวยคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการประเมินการรับรูคุณภาพการบริการ ผลการวิจัยพบวา
การรับรูคือผลของประสบการณที่ไดรับจากการใหบริการ และคุณภาพการบริการ คือ
การปฏิบัติงานบริการที่ตอบสนองความตองการและความคาดหวังทําใหผูรับบริการ
เกิดความประทับใจ ชื่นชม และจงรักภักดี สงผลใหผูใชบริการรับรูคุณภาพการใหบริการ
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง ดังนั้น แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ คือ
(1) กระทําตอมนุษย ดวยรักษาความเชื่อถือไดที่ดีไวและพัฒนาขึ้นไปอยางตอเนื่อง
(2) กระทําตอวัตถุ ดวยการดําเนินการอยางมีมาตรฐาน ชัดเจน สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
(3) กระทําตอจิตใจมนุษย ดวยความมีตัวตนคือการสรางองคกรใหอยูในความทรงจํา
นักวิชาการ กลุม งานเผยแพรและบริการการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ติดตอไดที่ : rujira.ri@nrru.ac.th
1
Educator, Publishing and Research services group, Research and Development
Institute, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, e-mail: rujira.ri@nrru.ac.th
1
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เปดรับและทําความเขาใจนําไปสูการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง และ 4) กระทําตอ
ขอมูลขาวสาร ดวยความเอาใจใส บริการปฏิสัมพันธโดยใชชองทางการสื่อสารหลากหลาย
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คําสําคัญ : การรับรู แนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริการ หนวยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย

Abstract

This research objectives aim to study and synthesize the perception
of service quality, and determine operational guidelines of service quality for
NRRU-Ethics, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The 36 users of Human
Research Ethics Services, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, who were
active in January 2016 to October 2017, were selected to be the target group
by a purposive sampling. The qualitative research used document analysis
methods by considering the main points, which were afterwards divided into
sub-issues and sub-topics. The quantitative data were collected from 36
returned questionnaires and analyzed with descriptive statistics, namely
means and standard deviation. The research results found that the recognition
is the outcome of the experience gained from serving. The service quality is
service operation to meet the needs and expectations, bringing about the
customers’ impression admiration and loyalty. As a result, the user
perceived quality of service and the overall high quality of service. As a
result, the guidance for improving the service quality are (1) humanity treatment with great reliability and progressive improvement, (2) acting on an
object with the implementation of a clear standard, clarity and prompt access,
(3) acting on the human mind with identity or making the organization to
remain in the memory, exposure and understanding leading to the decision to
continue using the service, and 4) acting on the information with attention and
delivering service interaction by using a variety of communication channels,
and modern technology.
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ความนํา

ปจจุบนั การปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในหลายสถาบัน
ไดพัฒนาเขาสูระบบคุณภาพ และไดรับการรับรองคุณภาพจาก SIDCER (The Strategic
Initiative for Developing Capacity of Ethical Review) ซึ่งอยูภายใต TDR/WHO
ไดแก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของกรมแพทยทหารบก (วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา) คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุ ข จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
(Central research ethics committee หรือ CREC เดิมชื่อคณะกรรมการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จั ย คื อ JREC) กรมพั ฒ นาแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก
กระทรวงสาธารณสุ ข คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวม 12 สถาบัน เปนการใหความเชื่อมั่นวาอาสาสมัคร
ในการวิจัยจะไดรับการคุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดี
ตลอดระยะเวลาที่อยูในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และทําใหไดผลการศึกษา
วิจัยที่เชื่อถือได (National Research Council of Thailand, 2012: 4)
หนวยจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เริม่ ดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน มีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557
ขอ 6 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ปกปองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชนของผูรับการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชนและความจําเปนของการวิจัย
ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

168

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

ดําเนินการพิจารณาเห็นชอบโครงการวิจยั ในมนุษยใหเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
พิจารณารับรองหรือรับรองอยางมีเงือ่ นไข หรือไมรบั รอง และยกเลิกการรับรอง หรือสัง่ ระงับ
หรือสั่งยุติ หรือสั่งใหผูวิจัยแกไขโครงการวิจัยที่เปนการวิจัยในมนุษย กําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย จัดทําระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ แบบฟอรมตาง ๆ
และวิธีการที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยในมนุษย แตงตั้งอนุกรรมการ หรือผูเชี่ยวชาญ
เพื่อทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย ติดตามประเมินโครงการที่ผาน
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาดานจรรยาบรรณ
การวิจัยในมนุษยเกิดขึ้นในระหวางโครงการสิ้นสุด ใหคําปรึกษาแกผูวิจัยในการดําเนินการ
เพื่ อ ขอรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ประชาสั ม พั น ธ และแนะนํ า ให ค วามรู 
ดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอมหาวิทยาลัย
อยางนอยปละหนึง่ ครัง้ และปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั
ในมนุษย ซึง่ ในขอ 8 ระบุการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป (Research and Development
Institute, 2017: 23 - 25)
ป จ จุ บั น มี จํ า นวนโครงการวิ จั ย ที่ เ สนอขอรั บ การพิ จ ารณารั บ รองจริ ย ธรรม
การวิจัยในมนุษยกับหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง สงผลใหจาํ นวนผูใ ชบริการเพิม่ มากขึน้ จึงทําใหเกิดความตองการ
และความคาดหวังที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน ดังนั้นปญหาที่จะตามมาในการบริหาร
จัดการโดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งความเพียงพอของบุคลากรผูป ฏิบตั งิ าน ความรูค วามสามารถ
ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญและการแสดงออกด ว ยอั ธ ยาศั ย ไมตรี ที่ ดี ง าม ความพร อ ม
ในดานสภาพแวดลอมและสถานที่ใหบริการ ชองทาง การติดตอสื่อสารในการใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือการรองเรียน ชองทางการเขาถึงที่สะดวก รวดเร็วและหลากหลาย มาตรฐาน
กระบวนการและขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร ที่ จ ะส ง ผลต อ การรั บ รู  ข องผู  รั บ บริ ก าร
ตามความตองการและความคาดหวังที่จะไดรับจากผูใหบริการ รวมไปถึงความเชื่อถือได
ความเชื่อมั่นของหนวยงานที่ใหบริการได ซึ่ง Prathya Wachachuch (2009: 20 - 21)
ไดเสนอหลักพื้นฐานของการใหบริการที่พึงกําหนดเปนเปาหมายที่ตองใหบรรลุผลได คือ
ทําใหผูรับบริการเต็มใจและไมเกิดความทุกข ความเครียดในการมารับบริการ อยาปลอย
ใหผรู บั บริการอยูท หี่ นวยบริการนานเกินไป อยาทําผิดพลาดจนผูร บั บริการไดรบั ความเสียหาย
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สรางบรรยากาศของหนวยบริการใหนาใชบริการ ทําใหผูรับบริการเกิดความคุนเคย
กับบริการ และเตรียมความสะดวกใหพรอม สอดคลองกับ Samit Satchukorn (2007: 94)
ที่ ไ ด ก ล า วว า “หลั ก การให บ ริ ก ารมี ข  อ ควรคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ความสอดคล อ งตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการ ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณ
ครบถวน เหมาะสมแกสถานการณและไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น ๆ” ทําใหเกิดผลลัพธ
จากผูรับบริการประเมินคุณภาพการบริการที่เขาไดรับนั้น ดังที่ Gerson R. (2006, p. 20)
ไดใหคําจํากัดความคุณภาพไววา “สิ่งใดก็ตามที่ผูรับบริการรูสึกพอใจและพูดถึงอยูเสมอ
เมื่อพวกเขาไดใชสินคาหรือบริการตาง ๆ” อันเกิดจากการวัดการบริการของผูรับบริการที่
เกิดจากความรูสึกที่ไดรับบริการกอนและหลังการไดรับบริการจริง โดยไมขัดแยงกับสิ่ง
ที่ผูรับบริการไดรับเพื่อประเมินการใหบริการจากการปฏิบัติที่ตรงกับความตองการหรือ
เกินความตองการจนทําใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพอยางเดนชัดที่สุด ซึ่งถือวาเปน
การบริการที่ดีเลิศ ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ จงรักภักดี และกลาวถึงอยูเสมอ
ดังนั้น การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการหนวยจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะสามารถนําไปใชเปนขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและกําหนดแนวทางพัฒนาการบริการใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ สงผลตอการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบงาน
ดานตาง ๆ ที่ดียิ่งขึ้นไดอยางแทจริง รวมไปถึงสามารถเสนอเปนแนวทางเชิงนโยบาย
สําหรับแผนพัฒนาหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และเตรียมความพรอมในการเขารับ
การประเมินและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและสังเคราะหการรับรูคุณภาพการใหบริการหนวยจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาการรับรูคุณภาพการใหบริการหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
หนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการหนวยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูวิจัยดําเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และสารสนเทศที่เกี่ยวของและสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยสรุปสาระสําคัญได
ดังตอไปนี้
การรับรู เปนความรูสึกอยางหนึ่งของมนุษยซึ่งเกิดจากการที่แตละคนไดรับ
สิ่งเราภายนอกตาง ๆ ที่มีอิทธิพลทางสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมผานความรูสึก
โดยการรับขอมูลเขามาจนเกิดการเลือก ประเมิน ตีความและแปลความหมายสิ่งที่เกิดขึ้น
แตกตางกันไป ดังที่ Preeyaporn Wonganutarot (2010: 151) ไดใหความหมายวา
“การรับรูค อื การสัมผัสทีม่ คี วามหมาย การรับรูเ ปนกระบวนการหรือตีความแหงการสัมผัสทีไ่ ด
รับออกมาเปนสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีม่ คี วามหมายคนเราจะตองใชความรูเ ดิมหรือประสบการณเดิม
ที่มีมากอน” โดยกระบวนการรับรูเกิดขึ้นจากอาการสัมผัส ไดแก (1) เชาวปญญาหรือ
ความเฉลียวฉลาด (2) การสังเกตพิจารณา (3) ความสนใจและความตั้งใจ และ (4) คุณภาพ
ของจิตใจในขณะนัน้ ซึง่ ขึน้ อยูก บั ความชัดเจนในการดํารงชีวติ และความรูเ ดิมหรือประสบการณเดิม
เชน เปนความรูท แี่ นนอน ถูกตอง ชัดเจน และมีปริมาณมาก (Preeyaporn Wonganutarot (2010:
152) ผานขั้นตอนการรับรู คือ (1) การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (2) การตั้งใจรับขอมูลที่
เลือกสรร 3) ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร และ (4) การเก็บรักษาขอมูลทีไ่ ดเลือกสรร
(Siriwan Serirat, Prin laksitanon, & Supakorn Serirat, 2009: 149 - 150)
การบริการเปนกิจกรรมของกระบวนการที่ไมมีตัวตนและไมสามารถจับตองได
แตสามารถตอบสนองความตองการของผูไดรับบริการจากการอํานวยความสะดวกตาง ๆ
การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูรับบริการดวยความมีนํ้าใจดี
จนได รั บ ความประทั บ ใจและเกิ ด ความชื่ น ชมโดยมี ง านบริ ก ารเป น เครื่ อ งมื อ
ในการสนับสนุน รวมไปถึงความรวมมือ รวมแรง รวมใจจากผูใหบริการทุกระดับที่ชวยกัน
ขับเคลื่อนพัฒนางานบริการใหเกิดเปนการบริการที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังที่
Thavorn Sangampai (2011: 17 - 18) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริการไววา
“เป า หมายสู ง สุ ด ของความสํ า เร็ จ ในงานบริ ก ารอยู  ที่ ก ลยุ ท ธ ค วามพึ ง พอใจ เพื่ อ ให
ผูร บั บริการเกิดความรูส กึ ทีด่ แี ละประทับใจ และกลับมาใชบริการอยางตอเนือ่ ง” ซึง่ Makorn
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Prueksikit (2008: 50 - 53) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในดานการบริการและ
การทําใหผูรับบริการประทับใจในการบริการ คือ การมีจิตใจพรอมจะใหบริการ (S=self
esteem) การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (E=exceed expectations)
การสํารวจความตองการและการบริการอยูตลอดเวลา (R=recover) การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการ (V=vision) การพัฒนางานบริการใหดีขึ้น (I=improve) การใหเกียรติ
ผูรับบริการ (C=care) และอํานาจการตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ (E=empower)
ซึ่งลักษณะของการบริการสามารถแสดงออกได 2 แบบ คือ ขั้นตอนการใหบริการ และ
พฤติกรรมการบริการ (Triphet Ammuang, 2012: 4)
ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหสรุปความสัมพันธของระดับปฏิสัมพันธ (Katanyu
Hirunsomboon, 2014: 100 - 101) องคประกอบปฏิสมั พันธ (Fitzsimmons & Fitzsimmons,
2011: 205) นํามาสรางเปนรูปแบบปฏิสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : รูปแบบปฏิสัมพันธการบริการที่ดีกับผูรับบริการ
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ดั ง นั้ น ปฏิ สั ม พั น ธ ก ารบริ ก ารที่ ดี เ ป น ความเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
การบริการทีด่ ไี ปสูผ รู บั บริการจึงสงผลใหเกิดคุณภาพการบริการทีเ่ ปนเลิศได ซึง่ Sitthiphat
Phokakun (2009: 18) ไดกลาวถึงปจจัย 2 ประการที่องคกรตองคํานึงถึงที่สุด คือ การมี
สวนรวมของพนักงาน และการมีมาตรฐานและการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ดังที่ Fitzsimmons
and Fitzsimmons ไดกลาววา “การบริการที่ผูรับบริการไดรับเทาเทียมหรือมากกวา
ความคาดหวัง คือการบริการที่มีคุณภาพ” แสดงดังภาพที่ 2
ความตองการ
สวนบุคคล

ประสบการณ
ในอดีต

ภาพที่ 2 : คุณภาพของการบริการที่ไดรับ
ที่มา : Fitzsimmons & Fitzsimmons (2011: 116).
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แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร ผู  วิ จั ย ได ป ระยุ ก ต ใช วิ ธี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการบริการดานผูใหบริการ ดานผูรับบริการ และดานสภาพแวดลอม
ของการบริการ ของ Katanyu Hirunsomboon (2014: 13 - 16) มี 4 วิธี คือ (1) กระทําตอมนุษย
(2) กระทําตอวัตถุ (3) กระทําตอจิตใจมนุษย และ (4) ดานขอมูลขาวสาร สําหรับและ
แนวทาง การป อ งกั น ความผิ ด พลาดในการให บ ริ ก าร สามารถกระทํ า ได ใ นขณะ
การใหบริการโดยใชการควบคุมคุณภาพหรือปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการบริการขึน้
ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหสรุปความผิดพลาดในการบริการของ Katanyu Hirunsomboon
(2014: 54) แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 : ขอผิดพลาดของผูใหบริการและผูรับบริการ
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การสรางมาตรฐานในการบริการ เปนการสรางขั้นตอนกระบวนการบริการที่ใช
ปฏิบัติงานเปนประจําสมํ่าเสมอตอผูรับบริการทุกคน สามารถกระทําได 3 รูปแบบดวยกัน
ไดแก (1) การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอุปกรณแทนที่การใชมนุษย (2) การปรับปรุง
วิธีการทํางาน และ (3) การใชเทคโนโลยีและปรับปรุงวิธีการใหบริการประกอบกัน
แบงออกเปน 2 ประเภท แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : การสรางมาตรฐานในการบริการ

ที่มา : Katanyu Hirunsomboon (2014: 51 - 52)
นอกจากนี้ วิธีการวัดคุณภาพในการใหบริการขององคกร สามารถประยุกตใช
SEVQUAL สําหรับการทําความเขาใจกับการรับรูของบุคลากรตอคุณภาพในการใหบริการ
โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อใหการพัฒนาการใหบริการประสบผลสําเร็จตามมิติคุณภาพ
การบริการของ Katanyu Hirunsomboon (2014: 48) คือ ความมีตัวตน (Tangibles)
ความเชื่อถือได (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความมั่นใจ (Assurnce)
และความเอาใจใส (Empathy)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และสารสนเทศที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํามิติของ
คุณภาพการบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Katanyu Hirunsomboon
(2014: 13 - 16, 48) มาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยในครั้งนี้ แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรในการศึ ก ษาวิ จั ย คื อ ผู  ใช บ ริ ก ารซึ่ ง เคยได รั บ การบริ ก ารจาก
หนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ เปนกลุม เปาหมายทีเ่ คยไดรบั บริการ โดยนับจาก
จํานวนโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน
ทั้งสิ้น 36 คน จึงใชกลุมเปาหมายดวยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แนวทางหนึ่ง โดยทําการศึกษา คนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ตลอดจนผลงานวิจัย
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งขอมูลจากการคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลที่ไดมาจาก
เว็ บ ไซต ท างอิ น เทอร เ น็ ต นํ า มาสั ง เคราะห เ นื้ อ หาสํ า หรั บ การกํ า หนดกรอบแนวคิ ด
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพการบริการ และแนวทาง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร ด ว ยการศึ ก ษาข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ความหมาย
ความสําคัญ ลักษณะ กระบวนการ ขั้นตอน หลักการ การปฏิสัมพันธ การวัดคุณภาพ
การบริการ และนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ไดแก
แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และลักษณะการรับรูคุณภาพการใหบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ กระบวนการ หลักการ การปฏิสัมพันธ และการวัดคุณภาพ
การบริการ และแนวคิดเกี่ยวกับการ ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม SEVQUAL
(Katanyu Hirunsomboon, 2014: 48) ซึ่งเปนเครื่องมือวัดระดับคุณภาพของการบริการ
สําหรับการรับรูของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการ ในมิติแหงคุณภาพการบริการ
ที่ผูรับบริการรับรูและคาดหวัง 5 ดาน ประกอบดวย ความเชื่อถือได การตอบสนอง
ความมั่นใจ ความเอาใจใส และความมีตัวตน โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อใหการพัฒนา
การใหบริการประสบผลสําเร็จ มีคาํ ถามทัง้ หมด 22 ขอ ซึง่ ใชในการดําเนินการวิจยั ในครัง้ นี้
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู  ต อบแบบสอบถาม โดยมี ข  อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ มีลกั ษณะเปนคําถามปลายปด แบบเลือกตอบ
(Checklist) มี 2 ตัวเลือก (Dichotomous) และมากกวา 2 ตัวเลือก (Multiple Choices)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับการรับรูค ณ
ุ ภาพการใหบริการ หนวยจริยธรรม การวิจยั
ในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยขอคําถามครอบคลุมมิตทิ งั้ 5 ดาน ทีใ่ ชกาํ หนด
คุณภาพการบริการ รวม 22 ขอ มีลกั ษณะเปนคําถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา
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(Likert scale) เปนมาตรวัด ตามวิธีของ Sekaran & Bougie (2010) โดยกําหนดระดับ
ความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก 5 = การรับรูส งู ทีส่ ดุ 4 = การรับรูส งู 3 = การรับรูป านกลาง
2 = การรับรูนอย 1 = การรับรูนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให
บริการของหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มีลักษณะเปนแบบปลายเปด
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
SEVQUAL ซึง่ เปนเครือ่ งมือวัดระดับคุณภาพของการบริการทีป่ รับปรุงใหมคี วามเหมาะสม
กับการศึกษาวิจัยเสนอตออาจารยผูเชี่ยวชาญดานสาขาการจัดการ จํานวน 3 ทาน และ
ดานสถิติการวิจัย จํานวน 2 ทาน เพื่อตรวจประเมินความครบถวน ความสอดคลองของ
เนื้อหาและวัตถุประสงคการวิจัย โดยมีการแกไขคําในขอคําถามเล็กนอย นําแบบสอบถาม
ที่ไดรับการตรวจประเมินมาหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of item Objective
Congruence: IOC) กําหนดใหคามากกวา 0.50 ขึ้นไป ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เทากับ 0.92 ทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหแนใจวาแบบสอบถาม
สามารถใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยได มีความนาเชื่อถือทางสถิติ ไปทดสอบกับ
บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาซึ่งไมเคยมาใชบริการหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน 10 คน และ
นํามาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefﬁcient)
กําหนดใหมี ค า มากกวา 0.70 ที่ระดับความเชื่อมั่ น ร อยละ 95 ซึ่ง ได ค าสั มประสิ ทธิ์
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.93 จึงไดดําเนินการปรับแกไขและตรวจสอบ
ความเรียบรอย จากนั้นนําแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ดวยวิธวี จิ ยั เชิงเอกสาร (Documentary
Research) ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ นํามาสังเคราะหและ
จัดกระทําเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับการรับรูคุณภาพการบริการ และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริการ เก็บรวบรวมขอมูลในระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ประเภทตาง ๆ
เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของหน ว ยจริ ย ธรรม
การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชโปรแกรม Google form ซึ่งเปน Freeware ประเภท Ofﬁce Suite
จาก Google ที่ทํางานในลักษณะเปน Web Application ไมจําเปนตองติดตั้งลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร สามารถแชรเอกสารโดยใหผูใชอื่น ๆ สามารถทํางานรวมกันได
โดยผู  ใช จ ะใช ง านผ า น Web Browser เพื่ อ สร า งแบบสอบถาม Online ทํ า ให เ กิ ด
ความสะดวกรวดเร็วตอกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการโทรศัพทชี้แจงวัตถุประสงค
การวิจัยใหทราบ พรอมทั้งนําสง Qr Code แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทาง E-mail และ
Line จากนั้นขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดนําสงไปใหตามชองทาง
สือ่ สารแบบ E-mail และดําเนินการรวบรวมขอมูลไดกลับมาจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ
97.22
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณา
ประเด็นหลัก (Major themes) จากนั้นนํามาพิจารณาแบงแยกออกเปนประเด็นยอย
(Sub - themes) และหัวขอยอย (Categories) โดยการเริม่ ตนจากการวิเคราะหภาพรวมไปสู
การวิเคราะหประเด็นยอยของกระบวนการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
นําเสนอขอมูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive research)
2. การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะหขอ มูลการประเมินการรับรู
คุณภาพการบริการและปญหาทีเ่ กิดจากการรับรู คือสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) เปนรายขอ
และผลรวมการแปลผลขอมูลจากแบบสอบถาม
กํ า หนดเกณฑ ก ารให ค ะแนนค า เฉลี่ ย และเกณฑ ก ารแปลความหมาย
เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความสําคัญ กําหนดเปนชวงคะแนน ดังนี้ (Thanin Sinjaru,
2012: 74)
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง ระดับการรับรูสูงที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง ระดับการรับรูสูง
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง ระดับการรับรูปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง ระดับการรับรูนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง ระดับการรับรูนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
ผลศึกษาและสังเคราะหการรับรูคุณภาพการใหบริการหนวยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การรั บ รู  เป น กระบวนการที่ ผ  า นการตี ค วามจากข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จนเกิ ด
ความรูสึกหรือสิ่งเราตาง ๆ ที่ไดสัมผัสแตกตางกัน เมื่อไดรับรูจะประมวลผลนั้นขึ้นมาแบบ
มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งผลที่ไดรับจะเกี่ยวของกับผูรับบริการที่เขามาใชบริการแลวเกิด
ความพึงพอใจจากการบริการตามหนาที่ที่สัมพันธกับกระบวนการ โดยการบริการที่ดี
จะเทากับการรับรูจากประสบการณของผูรับบริการที่ผานมารวมกับกระบวนการรับรูที่
เกิ ด จากเชาว ป  ญ ญา หรื อ ความเฉลี ย วฉลาดเป น องค ป ระกอบที่ เ กื้ อ หนุ น รวมไปถึ ง
การสังเกต การพิจารณา จะชวยใหรับรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดแมนยํา ประกอบกับความสนใจ
และความตั้งใจเปนสวนสําคัญในการแปลความหมาย และคุณภาพจิตใจในขณะนั้นจะชวย
แปลความหมายจากการดูกิริยาทาทาง ลักษณะคําพูด ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม
จากความคิด และการกระทําทีแ่ นนอน ถูกตอง ชัดเจน ดวยการเปดรับขอมูลและทําความเขาใจ
ซึ่งปจจัยภายนอกจะเกิดจากความใกลชิด จากสภาพแวดลอม จากการเชื่อมโยงสิ่งที่
เหมือนกัน การโนมนาวความคิดเห็นหรือเสนอแนะโยงกับความคิดที่เหมือนกันกับสิ่งที่
ผูรับบริการยอมรับรูไดงายขึ้นโดยการเสนอขอมูลที่ชัดเจนใหเขาใจได และปจจัยภายใน
เกิดจากการตีความหมายของขอมูลและขาวสารจากประสบการณสวนตัวของแตละคน
โดยมีปจจัยจูงใจเกี่ยวกับบทบาทของแรงจูงใจในการรับรูของผูรับบริการขณะนั้นมีอิทธิพล
ตอสิ่งที่เขาสนใจและรับรู
2. คุณภาพการบริการ คือ งานที่ปฏิบัติหรือใหความสะดวกตาง ๆ โดยการให
ความชวยเหลือหรือดําเนินการเพือ่ ประโยชนของผูร บั บริการสามารถทําใหเกิดความประทับใจ
ชืน่ ชม และสรางภาพลักษณทดี่ ตี อ องคกร ผูใ หบริการจึงตองมีกลยุทธการสรางความพึงพอใจ
ดานการบริการดวยความมีอัธยาศัยดี มีมิตรไมตรี มีความมุงมั่นในการใหบริการ แตงกาย
สุภาพสะอาดเรียบรอย กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม วาจาสุภาพ นํ้าเสียงไพเราะ สามารถ
ควบคุมอารมณไดดี เปดใจรับฟงและเต็มใจแกไขปญหา กระตือรือรน มีวนิ ยั และความซือ่ สัตย
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการได รวมทั้งผูใหบริการจะตองมีความชํานาญ
เฉพาะวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธในการติดตอสื่อสาร โดยอาศัยทรัพยากรที่เอื้ออํานวยตอ
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ความสําเร็จของการบริการ ดังเชนระบบงานและวิธกี ารปฏิบตั งิ านบริการทีก่ าํ หนดไวลว งหนา
แตละขั้นตอนประกอบกับพฤติกรรมการบริการอยางมีระเบียบแบบแผน รอบคอบทั้งใน
เวลาปกติและเกิดภาวะฉุกเฉิน จะชวยใหการบริการมีความสมบูรณแบบทั้งดานคุณภาพ
การบริการที่ดีและทันเวลาที่ผูรับบริการตองการรวมไปถึงปฏิสัมพันธการบริการ เนื่องจาก
ผูรับบริการมีความหลากหลายดานอุปนิสัยและความตองการแตกตางกัน ผูใหบริการตองมี
ความยื ด หยุ  น อดทนต อ สถานการณ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค สามารถควบคุ ม และปรั บ ตั ว
ใหเขากับสถานการณ และมีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจผูร บั บริการ และองคกรตองมอบหมาย
อํานาจตามความรับผิดชอบตอบุคลากรผูใหบริการที่สอดคลองกับการจูงใจและใหเวลา
การเรียนรูอยางเพียงพอ จะสงผลใหผูรับบริการมีทัศนคติทางความคิด และความรูสึก
ทัง้ ตอผูใ หบริการและหนวยงานเปนไปในทางบวก หลักการสําคัญคือการทําใหความคาดหวัง
ของผูรับบริการเปนจริงได โดยการจัดแบงเวลา จัดสรรทรัพยากร ปรับปรุง พัฒนาขั้นตอน
เครือ่ งมือทีใ่ หบริการ มาตรฐานการปฏิบตั งิ านบริการทีม่ คี วามถูกตอง แมนยํา ครบถวน สมบูรณ
รวมไปถึงการเพิ่มชองทาง การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยใช
ประสบการณในการใชบริการของผูรับบริการมาพิจารณารวมกันจนกลายเปนคุณภาพ
ทีผ่ รู บั บริการรับรูท งั้ หมด และติดตามผลสะทอนกลับพรอมวิเคราะหผลกระทบตอความพึงพอใจ
ของผูรับบริการอยางตอเนื่องดวยการประเมินคุณภาพการบริการเพื่อชวยในการสรางหรือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารนั้ น มี วิ ธี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการใหบริการ ดังนี้
3.1 กระทําตอมนุษย ในดานผูใหบริการควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี เอาใจใส
มีนํ้าใจ กิริยามารยาทดี แตงกายสะอาดเรียบรอย ใหเกียรติผูรับบริการ ยิ้มแยมแจมใส
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี และใจเย็น มีเหตุมีผล ดานผูรับบริการควรเตรียม
ความพร อ มการให บ ริ ก ารในทุ ก หน ว ยงานขององค ก ร และด า นสภาพแวดล อ มของ
การบริการ ควรมีวิธีหรือมาตรการปองกันการใหบริการที่มีความปลอดภัย บริเวณหรือ
สถานที่ใหบริการสะอาดเรียบรอย และสะดวกตอผูรับบริการ
3.2 กระทําตอวัตถุ โดยองคกรควรอํานวยความสะดวกตามลักษณะของ
งานบริการ การสงขอมูลขาวสารทีจ่ าํ เปนอยางตอเนือ่ งดวยความเอาใจใสเต็มทีใ่ หกบั ผูร บั บริการ
และสรางความพึงพอใจเกินความคาดหมาย สามารถเขาถึงการรับบริการไดงา ยขึน้ อยางสมบูรณ
เรียบรอย ตัง้ แตเริม่ - ระหวาง - หลัง - และบริการเสริมในดานวัตถุทเี่ ขารับบริการ
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3.3 กระทํ า ต อ จิ ต ใจมนุ ษ ย โดยการใช สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
เพือ่ การสรางความสัมพันธ การบริการเสริม ใหสามารถอํานวยความสะดวกตอการปฏิบตั งิ าน
ของผูใหบริการ และผูรับบริการติดตอใชบริการและรวมกิจกรรมตามชวงเวลา สถานที่
และสามารถเดินทางมาถึงไดอยางรวดเร็ว
3.4 กระทําตอดานขอมูลขาวสาร โดยการใชวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหบริการขอมูลขาวสาร กิจกรรมใหม ๆ ระหวางองคกร ผูรับบริการ และผูใหบริการ
รวมไปถึงการใชระบบสมาชิกเพื่อการเขาถึงขอมูลเชิงลึกที่ผูรับบริการตองการ
ผลการรั บ รู  คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารหน ว ยจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : การรับรูคุณภาพการใหบริการหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากตารางที่ 2 พบวา การรับรูค ณ
ุ ภาพการใหบริการหนวยจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ( x = 3.99, S.D. = 0.78)
และรายดาน พบวาอยูใ นระดับสูงทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานความมัน่ ใจ
( x = 4.30, S.D. = 0.59) ดานการตอบสนอง ( x = 4.09, S.D. = 0.75) ดานความเอาใจใส
( x = 4.00, S.D. = 0.75) ดานความเชือ่ ถือได ( x = 3.86, S.D. = 0.78) และ ดานความมีตวั ตน
( x = 3.71, S.D. = 1.07)
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ควรมีดังนี้
1. การเผยแพรขอ มูล ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนหลากหลายชองทาง และนําระบบออนไลน
มาใชในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ
2. เพิ่ ม ช อ งทางการสื่ อ สารให ผู  รั บ บริ ก ารสามารถติ ด ตามความคื บ หน า ได
ในระบบออนไลน การแจงขอมูลในหลาย ๆ ชองทางเพื่อใหเขาถึงผูรับบริการมากขึ้น
3. ประชาสั ม พั น ธ ข  อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ งานของหน ว ยจริ ย ธรรมการวิ จั ย
ในมนุษย และงานวิจยั ใหทวั่ ถึง เปนปจจุบนั เพิม่ การประชาสัมพันธมากขึน้ และอยางตอเนือ่ ง
4. แกไขปญหาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาการใหบริการดาวนโหลดแบบฟอรม
และปรับเอกสารที่เกี่ยวของใหถูกตอง ครบถวน ผูรับบริการสามารถใชบริการไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น
5. ปรับปรุงแกไขแนวทางการเขียนเอกสารที่จะตองยื่นขอรับการพิจารณา
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหเปนมาตรฐานเดียวกันอยางถูกตอง
6. การปรับปรุงการบริการในเรือ่ งการดูแล แนะนํา แกผรู บั บริการอยางเทาเทียมกัน
ทั้งนักวิจัยภายในหรือภายนอก โดยการใหเกียรติผูมารับบริการอยางสุภาพ
7. การปรับปรุงระยะเวลาในการพิจารณาใหมคี วามรวดเร็ว กระชับ มีการกําหนด
การแจงผลใหทราบนับจากยื่นขออนุมัติ
8. การเปดใหบริการในวันหยุดเสาร - อาทิตย เพือ่ อํานวยความสะดวกแกผรู บั บริการ
ที่ติดภารกิจในวันปกติ
9. เพิม่ จํานวนเจาหนาทีผ่ ใู หบริการใหเหมาะสมกับปริมาณงานของหนวยจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ผูวิจัยไดสังเคราะหเอกสารการรับรู
คุณภาพการบริการ ผลการรับรูค ณ
ุ ภาพการใหบริการ และขอเสนอแนะทีไ่ ด พบวามีขอ ทีค่ วร
ไดรับการปรับปรุง แกไข และพัฒนาในแตละดาน ดังนี้
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1. ดานความเชื่อถือได คือควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
ซึ่งจากการสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับองคประกอบของการบริการ พบวาผูใหบริการหรือ
เจ าหน าที่ เ ป น ปจจัยการผลิต การบริก ารที่สําคัญ เพราะโดยส ว นใหญ เ ป น องค ก รที่ ใช
แรงงานเป น หลั ก (Labor Intensive) สํ า หรั บ การกํ า หนดแนวทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริการดวยการพัฒนางานบริการใหดียิ่งขึ้นจําเปนตองมีการพัฒนางานควบคูไปกับ
การพัฒนาบุคลากรผูใหบริการหรือเจาหนาที่ ใหทักษะความรู (Know How) เพื่อผลักดัน
องคกรมุง สูค วามเปนเลิศ และชวยลดการตัดสินใจลาออกจากงานของบุคลากรผูใ หบริการได
2. ดานการตอบสนอง คือควรมีระบบการใหบริการทีร่ วดเร็ว ซึง่ จากการสังเคราะห
เอกสารเกี่ยวกับการบริการปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการและผูใหบริการหรือองคกร
พบวาอยูในระดับตํ่า (Low-contact Services) เปนการบริการที่ผูรับบริการพบปะกับผู
ใหบริการนอยมาก หรือไมไดพบปะกันเลยโดยตรง จึงใชสื่อทางอิเล็กทรอนิกสหรือชอง
ทางเชื่อมโยงผูรับและผูใหบริการเขาดวยกัน ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากการบริการที่กระทํา
ตอจิตใจมนุษยและการบริการดานขอมูลขาวสาร รวมทั้งการบริการที่กระทําตอวัตถุ
บางประการที่สามารถใหบริการถึงสถานที่ได สําหรับการกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การบริการดวยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริการที่กระทําตอจิตใจมนุษย คือ
การใชสื่อที่ทันสมัยและสะดวกตอการใชงาน จะชวยใหมีผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น เชน
การใหบริการคําแนะนําปรึกษาทางอินเทอรเน็ต การสรางเว็บไซตใหผูรับบริการสามารถ
ติดตอและรับชมการบริการแบบใหม การใชระบบโทรศัพท การสง SMS เปนตน
3. ด า นความมั่ น ใจ คื อ การสร า งความเชื่ อ มั่ น ในการใช บ ริ ก าร ซึ่ ง จาก
การสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพที่ผูรับบริการไดรับรูนั้น เกิดจากความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพที่ผูรับบริการคาดหวัง คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหนาที่ สําหรับ
การกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการดวยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
บริการที่กระทําตอวัตถุที่เขารับบริการ ควรสรางความพึงพอใจเกินความคาดหมายดวย
การแสดงวาสิ่งที่ผูรับบริการไดรับบริการแลวอยางชัดเจนจะชวยเพิ่มประโยชนสาระหลักที่
องคกรใหผูรับบริการไดรับรูถึงการบริการไดงายขึ้น โดยที่การบริการไดสําเร็จลุลวงอยาง
สมบูรณไมขาดตกบกพรองเรียบรอยแลว รวมไปถึงการมีบริการเสริมควรวางแผนให
สามารถรับบริการไดโดยงายตั้งแตเริ่มการบริการ ระหวางการบริการ และหลังการบริการ
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4. ดานความเอาใจใส คือโอกาสในการทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคกร/
หนวยงาน ซึ่งจากการสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการบริการปฏิสัมพันธระหวางผูรับ
บริการและผูใหบริการหรือองคกร พบวาอยูในระดับตํ่า (Low-contact Services)
เปนการบริการที่ผูรับบริการพบปะกับผูใหบริการนอยมาก หรือไมไดพบปะกันเลยโดยตรง
จึงใชสื่อทางอิเล็กทรอนิกสหรือชองทางการเชื่อมโยงผูรับบริการและผูใหบริการเขาดวยกัน
ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากการบริการที่กระทําตอจิตใจมนุษยและการบริการดานขอมูล
ขาวสาร รวมทั้งการบริการที่กระทําตอวัตถุบางประการที่สามารถใหบริการถึงสถานที่ได
สํ า หรั บ การกํ า หนดแนวทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารด ว ยวิ ธี เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการบริการดานขอมูลขาวสาร โดยใชวทิ ยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology หรือ IT) มาใชในการรับ - สงขอมูล ขาวสาร สามารถกระจายขอมูลไปอยาง
ทั่วถึงสูผูรับบริการอยางรวดเร็ว รวมถึงการใชระบบสมาชิก (Membership) เพื่อให
ผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกตามที่ตองการไดโดยเสียคาสมัครสมาชิก
5. ดานความมีตวั ตน คือเอกสารเผยแพรเกีย่ วกับการบริการ ซึง่ จากการสังเคราะห
เอกสารเกีย่ วกับการเก็บรักษาขอมูลทีไ่ ดเลือกสรร (Selective Retention) เปนการทีผ่ รู บั บริการ
จดจําขอมูลบางสวนที่เขาไดยิน ไดฟง และอานมา จากการเปดรับและทําความเขาใจแลว
ผูใ หบริการจึงตองพยายามสรางการบริการขององคกรใหอยูใ นความทรงจําของผูร บั บริการ
โดยการสงขอมูลซํ้า ๆ ไปยังผูรับบริการเพื่อใหเกิดความทรงจํา และตัดสินใจใชบริการใน
ที่สุด สําหรับการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดวยวิธีการเพิ่ประสิทธิภาพ
กระบวนการบริการที่กระทําตอวัตถุดานผูรับบริการ องคกรควรอํานวยความสะดวกใหแก
ผูรับบริการตามลักษณะของงานบริการนั้น ควรมีการสงขอมูลหรือขาวสารที่จําเปนใหแก
ผูรับบริการโดยไมตองรอใหผูรับบริการเปนฝายติดตอมากอน พรอมทั้งควรบริการให
ความสะดวกสบายแก ตั ว ผู  รั บ บริ ก ารที่ ต  อ งรอคอยการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารต อ สิ่ ง ของ
อยางเอาใจใสเต็มที่
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา การรับรู คือ ผลของประสบการณที่ไดรับจากการใหบริการ
และคุณภาพการบริการ คือการปฏิบตั งิ านบริการทีต่ อบสนองความตองการและความคาดหวัง
ทําใหผรู บั บริการเกิดความประทับใจ ชืน่ ชม และจงรักภักดี สงผลใหผใู ชบริการรับรูค ณ
ุ ภาพ
การใหบริการโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง ดังที่ Rasheed & Abadi (2014)
ไดศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการ ความไววางใจ และคุณคาการรับรูที่สงผลตอ
ความภั ก ดี ข องผู  รั บ บริ ก ารในธุ ร กิ จ บริ ก ารในประเทศมาเลเซี ย พบว า (1) คุ ณ ภาพ
การบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความไววางใจและคุณคาการรับรู (2) ความไววางใจ
และคุณคาการรับรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีของผูรับบริการ และ (3) คุณภาพ
การบริการ ความไววางใจ และคุณคาการรับรู สงผลใหเกิดความภักดีของผูร บั บริการในทีส่ ดุ
ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ คือ (1) กระทําตอมนุษย ดวยรักษาความเชือ่ ถือได
ทีด่ ไี วและพัฒนาขึน้ ไปอยางตอเนือ่ ง (2) กระทําตอวัตถุ ดวยการดําเนินการอยางมีมาตรฐาน
ชัดเจน สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว (3) กระทําตอจิตใจมนุษย ดวยความมีตัวตน คือ
การสรางองคกรใหอยูในความทรงจํา เปดรับและทําความเขาใจนําไปสูการตัดสินใจใช
บริการอยางตอเนื่อง และ (4) กระทําตอขอมูลขาวสาร ดวยความเอาใจใส บริการ
ปฏิสัมพันธโดยใชชองทางการสื่อสารหลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ง Kumar,
Smart, Maddern, and Maull (2008) ไดกลาววา “การสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันดานบริการ องคกรตองใหความสําคัญดานการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ใหอยูในระดับที่สูง เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ รวมถึงดานการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในดานตาง ๆ ใหเกิดการยอมรับและยังมีความสําคัญตอการสรางกลยุทธอกี ดวย”
กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดการสนับสนุนเงินทุนดําเนินการวิจัย ปงบประมาณ
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