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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการ

ร่วมแบบครบวงจร 2)เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบ

วงจร จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความถี่ในการใช้บริการ 

วิธีการวิจัยเป็นเชิงสาํรวจ(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มาตดิต่อใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร จาํนวน 381 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS ค่าสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ใช้ t-test และ ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร

ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปใช้ F – test สาํหรับทดสอบความแตกต่างรายคู่ ใช้วิธ ีOne – Way ANOVA 

: LSD ช่วยในการประมวลผลข้อมูล ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการ

ร่วมแบบครบวงจร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้รับบริการที่มีเพศ 

และสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรไม่

แตกต่างกนั ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริการต่างกนั 

มีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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1. บทนาํ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการศึกษา เน่ืองจากปัจจุบัน

การศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน 

คือ สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม หากประเทศไทยมีประชากรที่มีการศึกษาสงูประเทศไทยกจ็ะมี

กาํลังคนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันทั้ง ด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เป็นต้น ดังน้ันองค์กรทางด้านการศึกษาจึงมีความสาํคัญมาก 

นอกจากเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดความรู้ แล้ว ยังเป็นการเตรียมกาํลังคนให้

ตอบสนองความต้องการของระบบเศรษฐกจิในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดหลักสูตรการเรียนใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นมากมาย จึง

ทาํให้มีนักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษามากขึ้ น จนเกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ทั้งในเร่ืองของ

สถานที่ อาคารเรียน หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นมากมาย มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชจึงเป็นอกี

ทางเลือกหน่ึงของนักศึกษา เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีระบบการเรียนการสอนทางไกล 

นักศึกษาไม่ต้องเข้าช้ันเรียน เอกสารการสอนจะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ เน่ืองด้วยการรับ

นักศึกษาแบบไม่จาํกัดจาํนวน นักศึกษาจึงมีความต้องการในการติดต่อสื่อสารมากขึ้ น ซ่ึงการ

ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท ์ทางจดหมาย ทาง E-Mail  Web-board  Facebook  Twitter หรือ 

ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. ลําปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครนายก จันทบุรี 

เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และ ยะลา ในบางคร้ังอาจทาํให้นักศึกษายังได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 

เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการแต่ละแห่งที่อยู่ห่างไกล ต้องใช้เวลานานในการติดต่อแต่ละ

คร้ัง จนเกิดความล่าช้า ทางมหาวิทยาลัยจึงจาํเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์บริการที่รวบรวมงาน

บริการสาํหรับนักศึกษาไว้ ณ จุดเดียวเบด็เสรจ็ โดยใช้ช่ือว่า “ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร One 

Stop Service” เพ่ือรองรับความต้องการของนักศึกษา ซ่ึงศูนย์บริการน้ีจะทาํหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ของข้อมูลในการให้บริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลแนวทางการศึกษากับนักศึกษาที่เข้ามา

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ประจาํศูนย์ ที่มีความรู้ความชาํนาญในการตอบข้อ

ซักถามต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาให้มากที่สุด เน่ืองจากความสะดวกที่ได้รับจากการ

บริการเป็นสิ่งสาํคัญที่สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจของนักศึกษาจึงมีความจาํเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ เพ่ือตอบสนองกบัความต้องการของนักศึกษา 

 ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณภาพการบริการศูนย์บริการ

ร่วมแบบครบวงจร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล

ต่างกนั เพ่ือนาํไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่

ประจาํศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการแข่งขันในธุรกิจด้าน

สถานศึกษาที่มีคู่แข่งขันอยู่จํานวนมาก และเป็นการเพ่ิมมาตรฐานการบริการ ให้นักศึกษา

ประทบัใจมากที่สดุ 
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2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

      2.1  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร  

      2.2  เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้การบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 

โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความถี่ในการใช้บริการ  

 

3.  สมมติฐานของการวิจยั 

 ผู้รับบริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ

แตกต่างกนั 

 

4  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

    4.1 ทาํให้ทราบถึงทศันคติของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วมแบบ

ครบวงจร มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

  4.2 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือสร้างความ

ประทบัใจให้ผู้รับบริการต่อไป 

 

5.  ขอบเขตของการวิจยั 

 5.1 ขอบเขตด้านประชากร  ได้แก่ นักศึกษาที่มาติดต่อใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบ

วงจร  มหา วิทยา ลัยสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร า ช  ซ่ึ ง ขนาดของก ลุ่มตั วอ ย่ า ง ใ ช้ วิ ธี ก า รของ  

Taro Yamane 1973  (เพญ็โสภา แพรกทอง, 2553) จาํนวน 381 ตัวอย่าง      

 5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา  ขอบเขตเน้ือหาของงานวิจัย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วน

บุคคล  และข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ 

 5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  การเกบ็ข้อมูลผู้วิจัยจะทาํการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการ

ที่มาติดต่อใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วง

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

  การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยส่งให้กบั

กลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 

3 ส่วนดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้บริการต่อภาคการศึกษา 
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  ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร 

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรงุการให้บริการ 

  ข้อมูลในส่วนที่ 1 ข้อมูลในส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนที่ 3 กาํหนดระดับความคิดเหน็ใน

แต่ละช่วงได้ดังน้ี 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง    1.00 – 1.80  หมายถงึ  คุณภาพการบริการน้อยที่สดุ 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง     1.81 – 2.60  หมายถงึ  คุณภาพการบริการน้อย 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง    2.61 – 3.40  หมายถงึ  คุณภาพการบริการ ปานกลาง  

  คะแนนเฉล่ียระหว่าง    3.41 – 4.20  หมายถงึ  คุณภาพการบริการ มาก 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง    4.21 – 5.00  หมายถงึ  คุณภาพการบริการ มากที่สดุ 

 

7.  ผลการศึกษา 

 การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 

ปี รองลงมา อายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด รองลงมา สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมา การศึกษาตํ่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน รองลงมาข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 

รองลงมา 20,000 – 30,000 บาท และจาํนวนคร้ังในการใช้บริการต่อภาคการศึกษา 1 – 2 คร้ัง 

รองลงมา 3 – 4 คร้ัง 

 การศึกษาความคิดเหน็ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  พบว่า  ค่าเฉล่ียรวมที่ระดับ  3.82  หมายความ

ว่า ผู้รับบริการมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

 การศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจรมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS และ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ใช้วิธ ี(One way ANOVA : LSD) ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

ความถี่ในการใช้บริการ ที่ต่างกนั มีผลต่อระดับคุณภาพการบริการ ส่วน เพศ และ สถานภาพ ที่

ต่างกนั ไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการ 

 

8.  อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริการ

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านการเอาใจใส่มากที่สดุ รองลงมาได้แก่ ด้านความเช่ือม่ัน 

ด้านการตอบสนอง ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามลําดับ 
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สอดคล้องกบังานวิจัยของ เพญ็โสภา แพรกทอง (2554) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพการบริการของ

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาสาํเพ็ง ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อ

คุณภาพการบริการ อยู่ในระดับที่มาก โดยคุณภาพการบริการด้านความมีมารยาทของพนักงาน

ธนาคารมีระดับสูงสุด อันดับรองลงมาคือ ความสามารถของพนักงานธนาคาร และน้อยที่สุดคือ 

ช่องทางการส่งข่าวสารให้ลูกค้า ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริการด้วยความเข้าใจและเอาใส่ในการบริการ

จึงสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการจนเกิดความพอใจและเกิดความ

จงรักภักดีขึ้ นได้น้ัน จะต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการร่วมแบบครบ

วงจร(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 106-107) 

 จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทยีบระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบ

วงจรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี เพศ และสถานภาพที่แตกต่างกนัไม่มี

ผลต่อความคิดเห็นในคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ส่วนอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการต่อภาคการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีความ

คิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตที่ต่างกนั 

ทาํให้มีการตัดสินใจในการรับบริการที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา บูรพาสิงห์ 

(2555) ได้ทาํการศึกษา คุณภาพการให้บริการของพนักงานปฏบิัติการธนาคารกสกิรไทย สาขา

ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ และ สถานภาพต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญโสภา แพรกทอง 

(2554) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํ

เพง็ ผลการศึกษาพบว่า เพศและสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการไม่

แตกต่างกันแต่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ

บริการแตกต่างกนั  และสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศุภรแพร ปากเพรียว (2554) ได้ทาํการศึกษา

คุณภาพการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการที่มี

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน จาํนวนคร้ังที่เข้ารับบริการ ที่ต่างกันมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิริรัตน์ ผ่องอุดม (2553) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา

มหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเหน็

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการแตกต่างกัน และยังมีความคิดเหน็ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องในเร่ือง

ของเจ้าหน้าที่ให้บริการมีจํานวนน้อย ผู้รับบริการรู้ สึกว่าตนเองยังได้รับการบริการที่ยังไม่ดี

เท่าที่ควร 

 

9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกบัคุณภาพการบริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบ

วงจร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น้ัน พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความ
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คิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรในระดับ “มาก” แต่กมี็

บางด้านที่ ผู้รับบริการรู้ สึกว่าตนเองได้รับการบริการในระดับที่ไม่ดีพอควร ผู้ศึกษาเห็นว่า 

ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรดาํเนินการปรับปรุงการ

บริการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

  1)  ควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการให้บริการ  ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ

ต่อการให้บริการประชาชน เช่น เวลา 12.00 – 13.00 น. จะมีผู้รับบริการมาติดต่อที่ศูนย์บริการ

เป็นจาํนวนมาก กอ็าจจัดเจ้าหน้าที่มาให้เตม็หน้าเคาน์เตอร์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการที่มารอใช้บริการ 

  2)  ควรเกบ็ข้อมูลของนักศึกษาเป็นความลับ  ควรจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควร

มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ สึกว่ามีการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลไว้

อย่างปลอดภัย มีความน่าเช่ือถอืและสามารถไว้วางใจได้  

  3)  เจ้าหน้าที่ควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างเตม็ที่  เจ้าหน้าที่ควรจะ

เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ (Empathy) เน่ืองจากผู้รับบริการที่มีความหลากหลายในความต้องการที่

แตกต่างกนัไป เช่น ติดต่อเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ ติดต่อเพ่ือขอโอนชุดวิชา หรือมาติดต่อเพ่ือขอ

ขึ้นทะเบียนการจบการศึกษา เป็นต้น ดังน้ัน เจ้าหน้าที่จึงต้องตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการ

ของผู้มารับบริการ 

  4)  เจ้าหน้าที่ควรเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  เจ้าหน้าที่ควรเพ่ิม

ช่องทางในการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการด้วย เช่น การเพ่ิมช่องทางด่วน สาํหรับการ

ให้บริการสาํหรับผู้มาติดต่อในเร่ืองที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เพ่ือความรวดเรว็ในการบริการ เป็นต้น 

  5)  ควรเกบ็รักษาเอกสารสาํคัญของนักศึกษาไว้เป็นอย่างดี  ควรเกบ็เอกสารดังกล่าว

เอาไว้อย่างเป็นสดัส่วน หยิบใช้ได้ง่าย และอยู่ในสถานที่ปลอดภัย มิดชิด และควรจัดเกบ็เอกสาร

ดังกล่าวเอาไว้ในที่ปลอดภัย  

  6)  เจ้าหน้าที่ควรเพ่ิมความสนใจนักศึกษาที่มาติดต่ออย่างแท้จริง  ต้องรับฟังปัญหา

และความต้องการของนักศึกษาให้ชัดเจนในลักษณะของการรับรู้ ได้จากการพูดคุย จะต้องอาํนวย

ความสะดวกแก่นักศึกษาอย่างเตม็ใจ สอบถามหรือถามไถ่เกี่ยวกับข้อมูลที่นักศึกษาต้องการ ใช้

การติดต่อสื่อสารที่เข้าถงึได้ง่าย 

  7)  เจ้าหน้าที่ควรให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่ผู้รับมาบริการให้มากขึ้ น  การให้

เจ้าหน้าที่ทาํความเข้าใจและเรียนรู้ ถึงความต้องการของผู้มาติดต่อที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบ

วงจร โดยอาจสอบถามว่ามาติดต่อเร่ืองใด และจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชาํนาญในเร่ืองดังกล่าวให้

คาํแนะนาํหรือให้คาํปรึกษาโดยตรง  
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10.  กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณภาพการบริการศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร กรณีศึกษา: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” คร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์และ

กาํลังใจที่ดีย่ิงจากบุคคลหลายท่านผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผช.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้กรุณา

ช่วยเหลือให้คําแนะนํา คําปรึกษา ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และตรวจทานแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการ

ทดสอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ จนการวิจัยคร้ังน้ีเสรจ็สมบูรณ ์

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่คอยให้กาํลังใจตลอดเวลา ขอขอบคุณเพ่ือน

นักศึกษารวมทั้งเพ่ือร่วมงานในศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้ความ

ช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจด้วยดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณผู้รับบริการศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ซ่ึงเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้ง 381 ท่าน ทาํให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ช้ีแนะแนวทางการศึกษาใน

ตอนต้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีได้กล่าวนามมา ณ ที่น้ี ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจ

รวมทั้งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 

 ท้ายสุดน้ี หากมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขออภัยเป็น

อย่างสูงในข้อบกพร่องและผิดพลาด และผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาวิจัยน้ีจะเป็น

ประโยชน์สาํหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจจะศึกษาเพ่ิมเติม 
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