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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านการบริการ
การศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันางานดา้นการบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่มีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานดา้นการบริการการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพและปัญหาการพฒันางานดา้นการบริการการศึกษา ประชากรท่ีใชเ้ป็น
นกัวิชาการศึกษา มีจ านวนทั้งส้ิน 54 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขั้นตอนท่ี 2 การร่างแนวทางการพัฒนางานด้านการบริการการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประชากรท่ีใช้ เป็นหัวหน้างานดา้นการบริการ
การศึกษา หรือรักษาการหัวหน้างานด้านการบริการการศึกษา จ านวน 7 คน วิเคราะห์ขอ้มูล โดย 
การแจกแจงความถ่ีและจดัอนัดับ ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบร่างแนวทางการพฒันางานด้าน        
การบริการการศึกษา ประชากร เป็นเป็นหวัหนา้งานดา้นการบริการการศึกษา หรือรักษาการหวัหนา้
งานด้านการบริการการศึกษา จ านวน 7 คน และนักวิชาการศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานด้านการบริการการศึกษาโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริการ รองลงมาคือ ด้าน     
การวางแผน และดา้นการด าเนินงานตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการประสานงาน 
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 ส าหรับแนวทางการพัฒนางานด้านการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวดั
เชียงใหม่พบว่าหัวหน้างานด้านการบริการการศึกษาหรือรักษาการหัวหน้างานด้านการบริการ
การศึกษาควรน าปัญหาในการท างานท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผ่านๆ มา ร่วมกนัวิเคราะห์ โดยจดัประชุม
หน่วยงานด้านการบริการการศึกษาเพื่อร่วมกันระดมความคิดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อ        
หาแนวทางแก้ปัญหาและน าขอ้ค้นพบท่ีได้มาเป็นขอ้มูลมาใช้ในการวางแผนงาน รวมทั้งเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี ประสบการณ์และความถนัด ก าหนดปฏิทิน            
การปฏิบัติงาน การจดัท ากิจกรรมหรือโครงการ ทั้ งในส่วนรวมและส่วนย่อย จัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการด าเนินงาน ซ่ึงจะส่งผลให้มีการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน    
การปรับปรุง แกไ้ขและพฒันางานดา้นการบริการการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ผลการตรวจสอบ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของ             
แนวทางการพฒันางานดา้นการบริการการศึกษาพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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     ABSTRACT 
 
This independent study aimed to comprehend the condition and problem in connection 

with educational services operation of Maejo University, Chiang Mai Province, and to study the 
guidelines of educational services development of Maejo University, Chiang Mai Province. The 
research methodology was consisted of 3 steps as follows: 1) to study the condition and problem 
of educational services operation, which was conducted by using a questionnaire to collect the 
data towards 54 academic technical officers, and whose result was then analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation; 2) to draft a guideline in developing educational 
services operation, which was conducted by a structural questionnaire towards heads of the 
educational services office or its deputies, totaling 7 person, and whose result was then analyzed 
by frequency distributions and ranking; and 3) to examine the drafted guideline of educational 
services operation, towards which 7 heads of the educational services office or its deputies and 30 
academic technical officers were inquired  to check for its appropriateness, possibility and 
usefulness. 

The result of the study found that the operation of education services in an overall image 
was in medium level. When taking into account of each aspect, it found that the highest mean was 
service, Planning and operation were put in the secondary aspect, accordingly. And the lowest 
mean was coordination.  
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 In light of guidelines of educational services development of Maejo University, Chiang 
Mai Province, it found that the heads of the educational services office or its deputies should 
arrange a meeting where every concerned party is rendered an opportunity to brainstorm and co-
analyze the problem of the preceding year to seek for a solution. The finding should also be 
brought into planning process. The committee should be set up to perform the duties with respect 
to their field of expertise and experience. The operations, activities or projects, both in whole and 
in part, should be scheduled. The manual or standard operation guidelines should be conducted so 
that they can follow the same direction. Meanwhile the inspection and evaluation committee 
should be simultaneously entitled. The evaluation’s result should be applied for further 
improvement and development of educational services operation. 
 The result of possibility, appropriateness and usefulness of the educational services 
guidelines were found to be in the most level.  

 
 


