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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study  the efficiency of  Academic  
Administrative Service to societs of Institute of Physical Education, 
Samutsakhon campus. The  collecting  data was  the  questionaire  from the 
population  sampling who have received  the  Academic  Administrative 
Service of Institute of Physical Education, Samutsakhon campus. The  
research  uses  the purposive  random  sampling  and  2 questionaires  with  
2,055  informants  This  population  consists  of  2  groups.  The  first  group  
consists of  522  students, staffs  and  lecturers. The  second  group  consists 
of  1,533  outsiders of IPE samutsakorn campus  who  are  students , youths 
and  people from Nakhonpathom, Ratchaburi, Kanchanaburi, Phetchaburi, 
Prachuapkirikhan, Samutsongkhram and Bangkok.   
 
 
 



 Through  investigation , the  researcher  found  that  : 
 
 1. The outsiders and insiders of IPE Samutsakhon campus were 
satisfied to Academic Administrative Service to  society  in  high  level.  In  
terms  of projects and activities, particularly the number fifth “ How  much  is  
the effect of  receiving  the service  on social development ? ”  and the number 
sixth  “ How  much  can  staffs  work  in  efficiency ? ”. The least  of  
satisfaction  from   outsiders  IPE  Samutsakhon campus   is  number second  
“ How is the success  of  purpose ? ” and number Seventh  “ How  is  the  
efficiency  of  equipment, tools and Facilities? ” 
 
 2. The outsider  of IPE, Samutsakhon’s campus were satisfied to  all 
staffs  of  the academic  administrative  service to  society in  highest level. 
facilities, processes and procedure’s service  were  satisfied  in  lowest  level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวขอวิจัย :  ประสิทธิภาพการบริการวิชาการแกสังคมของ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

คณะผูวิจัย : นายภาวิน  พจนอารี    หัวหนาวิจัย 
นายชลัช  ภิรมย          ผูรวมวิจัย 
นายภิรมย  อั๋นประเสริฐ   ผูรวมวิจัย  
นายธีระพล  พบลาภ    ผูรวมวิจัย  
นายณฤทธิ์  ใจตาบ          ผูรวมวิจัย  
นายวัลลภ  คงพุม          ผูรวมวิจัย 

ปท่ีวิจัย : 2553   
บทคัดยอ 

  

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริการวิชาการแกสังคมของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยเก็บขอมูลความพึงพอใจจากบุคคล 2 กลุม  จํานวน  
2,055  คน  โดยกลุมแรก  คือ บุคคลภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จํานวน  522  
คน  อันประกอบดวย นักศึกษา  ครู อาจารย  และเจาหนาที่  สวนกลุมที่  2  คือ บุคคลภายนอกสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  จํานวน  1,533  คน  อันประกอบดวย นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  
และประชาชน จากจังหวัดนครปฐม,  ราชบุรี,  กาญจนบุรี,  เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ, สมุทรสงคราม  
และกรุงเทพมหานคร    
 

 ผลการศึกษาวจิัยสรุปไดดังนี้ 
1. บุคคลภายนอกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร และบุคคลภายในสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ตางมีความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมอยู
ในระดับมาก ในดานโครงการและกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะขอที่ 5 การรับบริการครั้งนี้สงผลตอ
การพัฒนาสังคมเพียงใด  และขอที่  6 เจาหนาที่ในการใหบริการครั้งนี้ดํา เนินการอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด สวนขอที่ไดรับความพึงพอใจนอยที่สุดสําหรับบุคคลภายนอกสถาบันการ 
พลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร คือ ขอ 2 การบริการครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคเพียงใด และ            
ขอ 7 วัสดุ/อุปกรณ/เครื่องมือ/ส่ือหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ในการใหบริการครั้งนี้มีประสิทธิภาพ
เพียงใด 

2. บุคคลภายนอกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ตางมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม อยูในระดับมาก ในดานเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
สวนดานที่ไดรับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและกระบวนการ/ขั้นตอน
การใหบริการ 


