
 
 

 
 
 

 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริการกองแผนงาน  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นเรศวรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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กองแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

เล่มนี้ จ าแนกการส ารวจออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 1) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

คือกลุ่มผู้ใช้บริการ  2) ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน  3) ข้อมูล

ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน   4) ข้อมูล

ปัญหา อุปสรรคในการขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะส าหรับกองแผนงาน  ซึ่งกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี ได้วิเคราะห์ ประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อน าไปประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงการใหบ้ริการ ตลอดจนพัฒนาผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และผลงานที่มี

คุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งน า

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นเรศวร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และใช้พิจารณาตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

กองแผนงาน  ใคร่ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลข้อคิดเห็น  และ

ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

         กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีนาคม 2557 
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ชื่อเรื่อง   ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร   ปีที่พิมพ ์   2557 

 

บทคัดย่อ 

 

 การจัดท ารายการผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองแผนงาน ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .2557 เป็นวิจัยเชิงส ารวจ โดยมี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) เพื่อให้กองแผนงาน สามารถน าข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จาก

การวิจัยเชิงส ารวจนี้ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น  ซึ่ง

กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจครั้งนี้ ผู้ส ารวจได้ใช้กลุ่มเป้าหมายการส ารวจเป็นบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร

และกลุ่มปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัย

นเรศวรซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกองแผนงาน เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ แบบส ารวจความพึง

พอใจในการให้บริการ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน คือ 1) สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ คือกลุ่มผูใ้ช้บริการ  2) ข้อมูลความพึงพอใจในการ

ใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน  3) ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงาน  4) ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะส าหรับ

กองแผนงาน โดยทางผู้ส ารวจท าการแจกแบบส ารวจไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่มาใช้บริการกับทางกองแผนงาน และได้รับแบบส ารวจกลับคืนมา 113 ฉบับ ซึ่งผู้ส ารวจเก็บรวบรวม

แบบส ารวจ โดยด าเนินการระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม ได้น ามาวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมค านวณ

ส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความถี่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการกองแผนงาน 1.1)  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ

กองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้ 
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การติดต่อประสานงานกับกองแผนได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

รองลงมาคือ มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และขั้นตอนการ

ขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามล าดับ 1.2) ความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสาม

ล าดับแรกได้ ดังนี้  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร/อัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 

และเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 

ตามล าดับ 1.3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 สามารถเรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองแผนงานที่หลากหลาย 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ มีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.72 และสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.65 ตามล าดับ 1.4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ต่อคุณภาพการให้บริการ  

พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้ การได้รับบริการข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.75 และการได้รับบริการข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.68 ตามล าดับ โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมี

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก 

ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  รองลงมามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงานต่อคุณภาพ

การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ  ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและ

การให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน  2.1)  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการ

ให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ส าหรับงานธุรการ พบว่างานธุรการโดยรวม อยู่ในระดับ
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มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  งาน

ด้านการบริหารและธุรการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมางานด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

และงานด้านการเงินและพัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามล าดับ 2.2) ความพึงพอใจคุณภาพผลงาน

และการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ส าหรับงานวิเคราะหง์บประมาณและอัตราก าลัง   

พบว่างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลังโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  งานด้านงบประมาณรายได้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมางานด้านงบประมาณแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และงานด้าน

อัตราก าลัง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ 2.3) ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการ

ของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ส าหรับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ พบว่างานวิจัยสถาบันและ

สารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหา

น้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ งานด้านการจัดท าและบริการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย

สถาบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมางานด้านข้อมูลเอกสารสารสนเทศ เช่น สารสนเทศสถิติ 5 

ด้าน และรายงานประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และงานด้านข้อมูลสถิติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  

ตามล าดับ 2.4) ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส าหรับงานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล   พบว่างานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับ

แรกได้ ดังนี้งานด้านด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมางานด้าน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และด้านการติดตาม

ประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ตามล าดับ สรุปได้ว่าความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการ

ให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 

สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  งานธุรการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 

รองลงมาได้แก่งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  และงานวิเคราะหง์บประมาณ

และอัตราก าลัง มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ตามล าดับ   

 ปัญหาในการใช้บริการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่ากอง

แผนงานขอข้อมูลจากหน่วยงานมีความเร่งด่วนมาก จึงท าให้จัดส่งข้อมูลไม่ทันเวลา ข้อเสนอแนะใน

การท าการส ารวจครั้งต่อไป ส าหรับในประงบประมาณ พ.ศ.2557 กองแผนงานมีแนวทางในการบูร

ณาการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือจะน าข้อมูลการส ารวจที่ ได้ของแต่ละปีมา



ง 

 

เปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาว่ากองแผนงาน ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการ

อย่างไร และควรพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไรในอนาคต เพื่อให้ผลการส ารวจสามารถสะท้อนผล

การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานของกองแผนงาน ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อัน

จะน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการ และผลงานที่ให้บริการให้มีคุณภาพ และมี

คุณภาพมากขึน้ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง 



กิตติกรรมประกาศ  

 
 การจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ กองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เล่มนี้ สามารถ

ด าเนนิการมาได้และส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้การท าวจิัยนีส้ าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ขอ้มูลใน

การท ารายงานครั้งนี้ จนสามารถจัดท าเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ดว้ยดี 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนของกองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร 

กองแผนงานมีประวัติความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้ 

      พ.ศ.2533   เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึน้ในจังหวัดพิษณุโลก  โดยการยก

วิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม

ที่ 107  ตอนที่131 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหนว่ยงานอื่นๆ โดยใหแ้บ่งสว่นราชการ ในส านักงาน

อธิการบดี เป็น กองกลาง กองกิจการนสิิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน (ตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งสว่นราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2534 และ

ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2539)และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้

ก าหนดให้มีการแบ่งสว่นราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 4 งาน 1. งานธุรการ         

2. งานวิเคราะหง์บประมาณงบประมาณและอัตราก าลัง 3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ    

4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  

 พ.ศ.2545 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 102(3/2545) เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2545 ได้มมีตอินุมัตใิห้มกีารแบ่งสว่นราชการภายในกองแผนงานเพิ่มเติมอีก        

1 งาน ท าให้ กองแผนงาน มีการแบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น 5 งาน  1.งานธุรการ  2.งาน

วิเคราะห์แผนและงบประมาณ  3.งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4.งานติดตามและประเมินผล  

5. งานผังแมบ่ทและออกแบบก่อสร้าง 

  พ.ศ.2552  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุมครั้งที่  141 (2/2552) เมื่อวันที่ 

28 มกราคม 2552  ได้มมีตอินุมัตใิห้มกีารย้ายงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างไปสังกัดกอง

อาคารสถานที่ และตอ่มาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145(6/2552) เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2552  ได้มมีตปิรับเปลี่ยนชื่องานและเพิ่มงานส่วนราชการกองแผนงาน แบ่งออกเป็น 

5 งาน  ดังนี้  1. งานธุรการ  2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  3. งานวิเคราะหง์บประมาณ

และอัตราก าลัง  4. งานยุทธศาสตรแ์ละติดตามประเมินผล  5. งานวิเคราะหต์้นทุน 
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วิสัยทัศน์  

“กองแผนงานเป็นศูนย์วเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อการวางแผน

พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

 ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการจัดท าแผนให้เป็นเครื่องมอื

ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ โดยมี

มาตรฐานการติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค ์  

 กองแผนงาน  มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองแผนงาน ดังนี้

 1.  เพื่อส ารวจความตอ้งการของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2. เพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านแผนงาน  

งบประมาณ  บุคลากร และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

 3. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึง

ระดับความสัมฤทธิ์ผล หรืออุปสรรคและปัญหาการด าเนินงาน น าไปสู่แนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

เป้ำหมำย 

 เป็นหนว่ยงานที่ท าหนา้ที่วางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ภำรกิจหลัก 

กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มี

หนา้ที่วเิคราะห์ วจิัย เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะหน์โยบาย แผนงาน โครงการ จัดท า

และวิเคราะหค์วามต้องการทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อ

เป็นประโยชน์ตอ่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
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ลักษณะงำนและขอบข่ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยทั่วไป 

  1.  งานธุรการ  มีหนา้ที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทุกชนิด งาน

การเงนิ งานพัสดุ งบประมาณ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  2.  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลทางดา้นนิสติ บุคลากร อาคารสถานที่ โปรแกรมการศึกษา ภาวะการมีงาน

ท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และเผยแพรข่้อมูลมหาวิทยาลัยในรูปของการจัดท ารายงาน

ประจ าปี 

 ด าเนนิการจัดท าสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ด าเนนิการวิจัยสถาบันเพื่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ด าเนนิการจัดเก็บและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลพืน้ฐาน 5 ด้าน ได้แก่ โปรแกรม

การศกึษา นิสิต/บัณฑิต บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุน

การวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ด าเนนิการจัดท าเอกสารเผยแพร่สารสนเทศ 

 ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ และให้ค าปรึกษาแนะน า 

 ปฏิบัติงานรว่มกันหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3.  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง จัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจ าปี  

และจัดท าแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ วงเงนิงบประมาณ แนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียด

ค าขอตัง้งบประมาณพร้อมกลั่นกรองเหตุผลรายละเอียดค าขอตัง้งบประมาณ

แผ่นดนิและรายได้ 

 วิเคราะห์ เสนอหลักเกณฑ ์การจัดสรรต าแหน่งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

 วิเคราะหก์ลั่นกรองเหตุผล รายละเอียด การขอก าหนดต าแหน่งผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และการให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลัย 

(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและอัตราก าลัง 

 ปฏิบัติงานร่วมกันหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4.  งานยุทธศาสตรแ์ละติดตามประเมินผล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์แผนงานและโครงการตา่ง ๆ จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา จัดท า

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลแผน/โครงการต่าง ๆ 

 วิเคราะหเ์สนอแนะนโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนา 

 วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 ประสานงานให้มีการด าเนินการตามแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิง

ยุทธศาสตรด์้วยการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลส าเร็จแก่หนว่ยงาน

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

 ประสานงาน  วิเคราะห์โครงการใหม่หรอืยกเลิก โครงการเฉพาะกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 ประสาน วเิคราะหก์ารแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้ง ขยาย ยุบ รวม หรือยกเลิก 

หนว่ยงาน 

 จัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานรว่มกันหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

5.  งานวิเคราะห์ต้นทุน มีหน้าที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน

ผลผลิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑว์ิธีการค านวณต้นทุนผลผลติส านัก

มาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

 

 

 

 

อำคำรสถำนที่ 

ที่ตัง้ปัจจุบัน :   อาคารมิ่งขวัญ  ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

   เลขที่ 99  ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์  ทุ่งหนองอ้อ 

   หมูท่ี่ 9  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมอืงพิษณุโลก   65000 

 

บุคลำกร 

 การบริหารงานตามโครงสรางงานที่ก าหนด โดยมีบุคลากรในสังกัดกองแผนงาน รวม 

18 คน ในจ านวนนีเ้ปนขาราชการ 3 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผน่ดิน) 5 คน และ

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 10 คน   

          บุคลำกรทั้งหมด                  18                  คน 

          ข้าราชการ                        3                 คน 

         พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงนิแผน่ดิน                5  คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงนิรายได้             10  คน 

 

 

 

 

กองแผนงาน (18)
ผู้อ านวยการ (1)

งานธุรการ (2)
งานวิเคราะห์งบประมาณ

และอัตราก าลัง (5)
งานวิจัยสถาบัน

และสารสนเทศ (4)
งานยุทธศาสตร์และ

ติดตามประเมินผล (6)

พนักงานมหาวิทยาลัย
เง ินแผ่นดิน (1)
หัวหน้างาน

ขา้ราชการ(1)

พนักงานมหาวิทยาลัย
เง ินรายได้ (1)
หัวหน้างาน

ข้าราชการ (1)
หัวหน้างาน

พนักงานมหาวิทยาลัย
เง ินแผ่นดิน (1)

พนักงานมหาวิทยาลัย

เง ินรายได้ (2)

พนักงานมหาวิทยาลัย
เง ินแผ่นดิน (1)
หัวหน้างาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

เง ินแผ่นดิน (2)

พนักงานมหาวิทยาลัย

เง ินรายได้ (3)

พนักงานมหาวิทยาลัย
เง ินรายได้ (4)
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 การให้บริการใหไ้ด้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายขององค์กรทุกแห่งทั้งภาครัฐ

และเอกชนต่างก็แข่งขันการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการให้ได้รับ ความพึงพอใจ

สูงสุด ปัจจุบันหนว่ยงานภาครัฐจึงได้เรง่ด าเนินการใหม้ีการปรับปรุงใหก้ารบริการที่ด ีซึ่ง

ผูใ้ช้บริการก็คาดหวังจะได้รับการบริการที่จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีการ

ปรับปรุงระบบการให้บริการการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการ การสร้างจิตส านึกต่อการ

บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ ดังนัน้มหาวิทยาลัยนเรศวรจงึได้ด าเนิน 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี และคณะ/หนว่ยงานตั้งแต่ปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศกึษา 4 มิติ ได้แก่ 1) มติิด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 2) มติิดา้น

คุณภาพการให้บริการ 3) มิติดา้นประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติด้านการพัฒนา

สถาบัน ซึ่งในมติิที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชีว้ัดที่ส าคัญที่ก าหนดให้วัดผลใน

สถาบันอุดมศกึษา คอื ตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ” และใช้

ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ี่เกี่ยวข้อง ตามคู่มอืประกันคุณภาพ

การศกึษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ 

ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ก าหนดเป้าประสงค์ส าคัญ

ประการหนึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และการใชท้รัพยากร ที่เหมาะสม 

สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอือ้อาทรและเอือ้ต่อการด าเนนิงานที่มีประสิทธิภาพ เป็น

ตัวอย่างที่ด ีเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและสังคมได้ (Green University)  โดยผู้วจิัยจึงสนใจที่จะ

ท าการศกึษาบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี  ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ถือว่ามีความส าคัญต่อการท างานของบุคลากร ที่จะกระทบ

ต่อองค์กรโดยรวม ผลจากการศกึษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใหแ้ก่หนว่ยงาน ใน

การที่จะส่งเสริมบทบาทต่างๆ ของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมคีุณภาพ 

ประสิทธิภาพ อันน ามาสู่ประสิทธิผลของงานต่อไป    

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหนว่ยงานที่

สนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  จงึได้ก าหนดให้มีการส ารวจ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งผูใ้ช้บริการ

เป็นผู้มาใช้บริการโดยตรงจากกองแผนงาน และน าผลงานวิจัยที่ได้จะน ามาใช้เป็นกรอบ
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แนวความคิด ปรับปรุง ก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน

ของหน่วยงานต่อไป 

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 

 เพื่อศกึษาความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

วัตถุประสงค์  

   กองแผนงาน  มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองแผนงาน ดังนี้

 1.  เพื่อส ารวจความตอ้งการของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2.  เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวในการปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงาน กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ 

 3.  เพื่อน าข้อเสนอแนะที่ได้เป็นแนวทางให้บุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

น าไปพัฒนา การให้บริการและการวางแผนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ อันน ามาสู่

ประสิทธิผลของงานต่อไป    

  

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.  ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรในการส ารวจครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแบ่งออกแป็น       

3 ประเภท ได้แก่ บุคลากรกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  

มจี านวนทั้งสิน้ 4,149 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557) 

กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี ้คอื ผูใ้ช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยใช้วธิีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เข้ามาใช้บริการกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในด้านต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นขอรับข้อมูลทั่วไป หรือการใชบ้ริการด้านอื่นๆ เป็นต้น จ านวน 170 ชุด และมีผูต้อบแบบ

ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 113 คน 
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3.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของ

ผูใ้ช้บริการ ประกอบด้วย 

 -  เพศ 

 -  ประสบการณก์ารท างาน 

 -  วุฒิการศกึษา 

 -  ประเภทบุคลากร 

  3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ภาพรวมของกองแผนงาน และความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงาน

ย่อยในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 4.  ขอบเขตช่วงเวลาที่วจิัย  เดือนมกราคม 2557 - เดือนมนีาคม 2557 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  ผู้ใช้บรกิำร หมายถึง บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาใช้

บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.  บุคลำกรมหำวิทยำลัยนเรศวร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ 

สายสนับสนุน และผูบ้ริหาร 

3.  ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึที่แสดงถึงความชอบใจของบุคลากรที่มตี่อการ

ให้บริการของกองแผนงานในปัจจุบัน โดยความรู้สกึที่มตี่อคุณภาพการให้บริการ  

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  บุคลากรในกองแผนงานได้รับทราบความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการ และได้น าผลการ

ประเมินความพึงพอใจไปเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

 2.  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จะเป็นกระจกสะท้อนใหผู้ร้ับผิดชอบในแต่ละงาน/กอง 

ได้น าไปพัฒนาการให้บริการและวางแผนการปฏิบัติงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ อันน ามาสู่

ประสิทธิผลของงานต่อไป    
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บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 ในการสํารวจครั้งนี้ ผู้จัดทําได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง เพื่อนํามาเป็นกรอบ

และแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

1.  แนวคิดเกี่ยวและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

1.1  ความหมายและความพึงพอใจ (Satisfactory) 

พจนานกุรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ  

หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเหน็เป็นรปูร่างได้การทีเ่ราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเปน็การยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวัดได้

ทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบคุคลเหล่านัน้ และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับ

ความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้พจนานกุรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 

กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นคําช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบ

ใจและคําว่า “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เตม็ความต้องการ ถกู ชอบ เมื่อนําคําสองคํามา

ผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ 

 นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfactory) พอสรุปได้ดังนี้ 

 กดู (Good. 1973 : 320) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง สภาพคุณภาพ 

หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเปน็ผลมาจากความสนใจต่างๆ และทศันคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้นๆ 
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 Benjamin B. Wolman (1973 : 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 

ท่าทีทั่วๆไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อสิ่งต่างๆ 3 ประการ คือ 

   1. ปัจจยัที่เกี่ยวกับกิจกรรม 

   2. ปัจจัยที่เกีย่วกับบุคคล 

   3. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

 ดารา  ทีปะปาล (2542 : 33)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ผลที่ใช้

บริการได้รับความพึงพอใจจากการบริการทําให้เกิดผลตามที่คาดหวังไว้ 

 จุมพล  สัตยาภรณ์ (2542 : 9) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 

องค์ประกอบด้านความรู้สึกดด้านทศันคติ ซ่ึงไม่จําเปน็ต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ 

แต่เป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้า โดยบ่งบอกทิศทางว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก 

ทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้านัน้ 

 อเนก  สุวรรบัณฑิต (2548 : 169-183) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 

เป็นภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลเปน็ผลมาจากการประเมินคุณภาพของ

การบริการจากการรบัรู้ส่ิงที่ได้รับจากการบริการ 

 จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรปุความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เปน็ความรู้สึก

ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือ

เป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิง่ที่ทําให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความ

ต้องการ 

 

1.2  ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549 : 27) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รบับริการ

ประกอบด้วยปัจจัย ดังน้ี 

   1.  ผลิตภณัฑ์บริการ ในการนําเสนอบริการนั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มี

คุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รบับริการหรือผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการ

จะต้องแสดงให้ผู้รับบริการหรือผู้ใช้มองเห็นถึงความต้องการของผู้รบับริการถึงความเอาใจใส่ และ

ความจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ 
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  2.  ราคาค่าบริการ ความถึงพอใจของผู้รบับริการหรือผู้ใช้เกิดจากการประเมิน

คุณภาพและรูปแบบการบริการเทียบกับราคาค่าบริการทีต่้องจ่ายออกไป โดยผู้ดําเนินการจะต้อง

กําหนดราคาค่า บริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเตม็ใจทีจ่ะจ่าย

ของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ 

  3.  สถานที่บริการ ผู้ดําเนินการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่

ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีสถานทีก่ว้างขวางเพียงพอ และต้อง

คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ผู้รบับริการหรือผู้ใช้ในทกุด้าน 

  4.  การส่งเสริมแนะนําบริการ ผู้ดําเนินการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่

ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางส่ือต่างๆ 

เพื่อให้ผู้รบับริการหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือบริการ

ต่อไป 

  5.  ผู้ให้บริการ ผู้ดําเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนสําคัญในการสร้าง

ให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยในการกําหนดกระบวนการ

จัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้องคํานึงถึงผู้รบับริการหรือผู้ใช้เปน็สําคัญ ทั้งแสดง

พฤติกรรมการให้บริการ และนําเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มทีด้่วย

จิตสํานึกของการบริการ 

  6.  สถาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ดําเนินการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงาม

ของอาคารสถานที่ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นทีใ่ช้สอยทีเ่หมาะสมลงตวั ก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ทีด่ีของกิจการบริการ และส่ือภาพลักษณ์นี้ออกไปสู่ผู้รบับริการหรือผู้ใช้อีกด้วย 

  7.  กระบวนการบริการ ผู้ดําเนินการต่างๆมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของ

การจัดระบบการบริการเพือ่เพิ่มความคล่องตัว และความสามารถในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนําบุคลากรเทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพ่ือเพิม่

ประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่เกิดข้ึน ต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้ 
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  Parasuraman (1994 : 40) กล่าวว่า การบริการที่ประสบความสําเรจ็และเปน็ที่พึงพอใจ

ของผู้รับบริการน้ันจะต้องประกอบด้วยคุณสมบตัิต่างๆ ดังน้ี 

  1.  ความเชื่อถือได้ (Reliability) ประกอบด้วย 

  -  ความสม่ําเสมอ (Consistency) 

  -  ความพึ่งพาได้ (Dependability) 

  2.  การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย 

   -  ความเตม็ใจที่จะให้บริการ 

   -  ความพร้อมที่จะให้บริการและอุทิศเวลา 

   -  มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

   -  ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเปน็อย่างดี 

  3.  ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย 

   -  ความสามารถในการให้บริการ 

   -  ความสามารถในการส่ือสาร 

   -  ความสามารถในความรู้ วิชาการที่จะให้บริการ 

  4.  การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 

   -  ผู้ใช้บริการเข้าใจหรือรบับริการสะดวก ระเบียบ ข้ันตอนไม่ควรมากมาย 

  ซับซ้อนเกินไป 

   -  ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 

   -  เวลาทีใ่ห้บริการเป็นเวลาที่สะดวกสําหรับผู้ใช้บริการ 

   -  อยู่ในสภาพที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 

  5.  ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy)  ประกอบด้วย 

   -  การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 

  6.  การส่ือสาร (Communication) ประกอบด้วย 

   -  มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 

   -  มีการอธิบายข้ันตอนการให้บริการ 

  7.  ความซื่อสัตย์ (Credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ 

  8.  ความมัน่คง (Security) ประกอบด้วย 
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   -  ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครือ่งดื่ม อุปกรณ ์

  9.  ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย 

   -  การเรียนรูผู้้ใช้บริการ 

   -  การให้คําแนะนําและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 

   -  การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ 

  10.  การสร้างส่ิงที่จบัต้องได้ (Tangibility)  

   -  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสําหรบับริการ 

   -  การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

   -  การจัดสถานทีใ่ห้สวยงาม สะดวก เช่น กิจกรรม 5 ส คุณภาพ       

การให้บริการ ISO 9002 

 กมล  ชูทรัพย์ และเสถียร  เหลืองอร่าม (2516: 552-553) ได้กล่าวถึงปจัจัยที่ทาํให้คน

พอใจให้บริการคุ้มกบัมาให้บริการ 

  1.  ผู้ใช้บริการได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการคุ้มกับมาให้บริการ 

  2.  ลักษณะให้บริการ ผู้ใช้บริการบางคนเห็นว่าการให้บริการที่มีคุณภาพย่อม 

 สําคัญกว่าการบริการจากเทคโลโลยีส่ิงแวดล้อม 

   3.  ผู้ใช้บริการได้รับการยกย่องนับถือ หรือความเคารพจากผู้ให้บริการ 

   4.  ผู้ให้บริการมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในธุรกิจทีใ่ช้บริการ เพราะผลตอบแทน 

 จากการให้บริการ 

    5.  ประชาธิปไตยจากการให้บริการ คือผู้ใช้บริการ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

 หรือมีส่วนร่วมในการกําหนดรปูแบบการบริการ 

  6.  ความมีระเบียบในการบริการ 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2539 : 24-37) เปน็การแสดงออกถึงความรู้สึกใน

ทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซ่ึงปจัจัยทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่

สําคัญ ๆ ดังน้ี  

   1.  สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อม

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาํเล ทีต่ั้ง และการกระจาย สถานทีบ่ริการให้ทั่วถึงเพื่อ

อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า จึงเป็นเรื่องสําคัญ 

   2.  การส่งเสริมแนะนําการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดข้ึนได้จาก         

การได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซ่ึงหาก

ตรงกับความเชื่อถือที่มีกจ็ะมีความรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความ

ต้องการบริการตามมาได้ 

   3.  ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการบริหารการบริการ และผู้ปฏิบตัิบริการล้วนเป็น

บุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบตัิงานบริการ ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหาร 

การบริการทีว่างนโยบายการบริการ โดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกค้าเปน็หลัก ย่อมสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่ายเช่นเดียวกับผู้ปฏิบตัิงานหรือ

พนักงานบริการทีต่ระหนกัถึงลูกค้าเป็นสําคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่

ลูกค้าต้องการ ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสํานึกของการบริการ 

   4.  สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกีย่วข้องกับการ

ออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ เช่น ถงุหิ้วใส่ของ  

กระดาษ จดหมาย - ซอง ฉลากสินค้า เป็นต้น 

   5.  ขบวนการบริการ มีวิธีการนําเสนอบริการ ในขบวนการการบริการเป็นส่วน

สําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการ

สํารองห้องพัก  โรงแรม  หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมติั การให้ระบบ

โทรศัพท์อัตโนมตัิในการรบัโอนสายในการติดต่อองค์การต่าง ๆ เป็นต้น 

 ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดข้ึน

ความพึงพอใจเปน็ความรู้สึกชอบสิ่งใดส่ิงหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกีย่วข้องกับความ

คาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อส่ิงหนึง่ เพราะไม่

เป็นไปตามทีค่าดหวังไว้ แต่ช่วงหนึ่งหากสิ่งคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็

สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกนัข้ามก็
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ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กบั

ความแตกต่างของการประเมินส่ิงทีไ่ด้รบัจริงกับส่ิงทีไ่ด้คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็น

มาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่าง ๆ 

 

1.3  การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 

การวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรียง ขจรศิลป์ (2529)  ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกบัเรื่องนี้ว่า 

ทัศนคติหรือเจตคติเปน็นามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเปน็การยากที่จะวัด 

ทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคล 

เหล่านั้นแทน ฉะนัน้ การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น

ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเหน็ไม่ตรงกับความรู้สึกทีแ่ท้จริง ซ่ึงความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อม 

เกิดข้ึนได้เปน็ธรรมดาของการวัดโดยทั่ว ๆ ไป 

 มิลเล็ต (Millet.  1954  : 397-400) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการบริการ Satisfactory  

Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเปน็ที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดได้จาก 

   1.  การให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นใคร (Equalable Service) 

   2.  การให้บริการอย่างรวดเร็วทนัต่อเวลา (Timely Service) คือการให้บริการตาม

ลักษณะความจําเป็นรีบด่วน 

   3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ การบริการอย่างเพียงพอใน

ด้านสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   

   4.  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การบริการจนกว่าจะ

บรรลุผล 

   5.  การให้บริการทีม่ีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การพัฒนางาน

บริการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ความพึงพอใจหรือการประทับใจ 

หรือ ทศันคติในแง่ลบต่อห้องสมุด ผู้ให้บริการจึงควรรู้และปฏิบัติตามหลักการให้บริการที่ดี 7 

ประการตามความหมายของคําว่า SERVICE (วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน.์  2539 : 7 - 8) คือ 

    5.1  บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและความเข้าใจ (Smile) ด้วยความรู้สึกว่า        

 ผู้เข้ารับบริการมีความยุ่งยากใจในการแสวงหาสิ่งทีต่้องการและกําลังอยากได้ความ 

 ช่วยเหลือ 

    5.2  บริการสนองตอบด้วยความรวดเร็ว (Early Response) ส่ิงนี้เปน็คุณสมบติั 

 ของผู้ให้บริการเชิงรุกซ่ึงจะสร้างความประทบัใจได้ดี 
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    5.3  บริการพร้อม ๆ ไปกบัการให้เกียรติ (Respectful) โดยไม่แสดงอาการดูถกู 

 ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดกต็าม 

    5.4  บริการด้วยความเต็มใจ (Voluntariness Manner) โดยไม่คิดว่างานเปน็เพียง 

 ภาระรบัผิดชอบที่ผ่านเข้ามาเท่าน้ัน แต่แสดงออกด้วยความจริงใจ ด้วยความรู้สึก 

 สร้างสรรค์ 

    5.5  บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเองและหน่วยงาน (Image Enhancing)   

 โดยให้ผู้พบเหน็มีความรู้สึกที่ดี และอยากสนับสนนุเกื้อกูลในภารกิจที่กําลังดําเนินอยู ่

    5.7  บริการด้วยความกระตือรือร้น (Enthusiasm) การแสดงอาการ 

 กระฉบักระเฉงในลักษณะงดงามและพอเหมาะพอดี 

  สาโรช ไสยสมบตัิ (2534 : 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดข้ึนหรือไม่

นั้น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผู้

มารบับริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจกระทํา

ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

   1.  การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเปน็วิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึง่ โดยการขอร้อง

หรือขอความร่วมมือจากบคุคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเหน็ลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบไว้

ให้เลือกตอบ หรือเปน็คําตอบอิสระ โดยคําตอบทีถ่ามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่

หน่วยงานกําลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานทีใ่ห้บริการระยะเวลาในการ

ให้บริการ บุคลากรทีใ่ห้บริการ เปน็ต้น 

   2.  การสัมภาษณ์ เปน็อีกวิธีหนึง่ทีไ่ด้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้

บริการ ซ่ึงเปน็วิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ ที่จะจูงใจให้ผู้ถูก

สัมภาษณ์ ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเทจ็จริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นบัเป็นวิธีการที่

ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 

   3.  การสังเกต เปน็อีกวิธีหน่ึงทีจ่ะทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใช้

บริการได้โดยวิธีการสงัเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรบับริการ และหลังจาก         

การได้รบัการบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับ

บริการ เปน็ต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระทําอย่างจริงจงัและมีแบบแผน ที่

แน่นอน  จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 

 ภณิดา ชัยปญัญา (2541 : 11) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําได้หลายวิธี

ดังต่อไปนี้ 
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  1.  การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระทําได้ใน

ลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจใน

ด้านต่างๆ 

  2.  การสัมภาษณ์ เปน็วิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงต้องอาศยัเทคนิคและ

วิธีการที่ดีจะได้ข้อมูลที่เปน็จริง 

  3.  การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 

ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทําาอย่างจริงจัง และสังเกต

อย่างมีระเบียบแบบแผน 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ

ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปจัจยัเหล่านั้นสามารถสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางร่างกายและ

จิตใจได้เหมาะสมและเปน็การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนัน้ ๆ 

 

 

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

รองศาสตราจารย์กาญจนา  สิริกุลรตัน์และคณะ (2553 : บทสรุปผู้บริหาร) จากการศึกษา

เรื่องความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบณัฑิตที่สําเรจ็การศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ป ีพ.ศ. 2553 สรปุผลการวิจยัได้ดังน้ี การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี

วัตถปุระสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน และต่อการ

ให้บริการของหน่วยงานสนบัสนนุในมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และกอง

พัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการจัดการศึกษา และการ

ให้บริการของหน่วยงานสนบัสนนุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    

 อังคณา  ศรีมลุตรี (2548 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาเรือ่งความพึงพอใจของนิสิตระดับ

ปรญิญาตร ีช้ันปีที ่4 ระบบปกต ิและระบบพิเศษ ต่อการให้บริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สรปุผลการวิจัยได้ดังน้ี  โดยศึกษาใน  5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ 

ด้านข้อมูล ด้านเวลาการให้บริการ  ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

นิสิตระดับปริญญาตร ีช้ันปทีี่ 4 ระบบปกติ และระบบพิเศษ จํานวน 309 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
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แบบแบ่งช้ัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตมีความพึงพอใจโดยส่วนรวม และรายด้านอยู่ในระดบัปาน

กลาง เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา ดังน้ี ด้านเวลาการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน

อาคารสถานที่ ด้านข้อมูล  และด้านบุคลากร 2) นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    

1 ด้าน คือ ด้านเวลาการให้บรกิาร และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน

อาคารสถานที่ ด้านข้อมูล และด้านบุคลากร 3) นิสิตระบบปกติและระบบพิเศษ มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเปน็รายด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ 

ด้านเวลาการให้บริการ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านอาคาร

สถานที ่ด้านข้อมูล และด้านบุคลากร 4) นิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปน็ รายด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านเวลาการให้บริการ 

และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านข้อมูล และด้าน

บุคลากร 

 นางกมลทิพย ์ มิตตะสิทธินนัท์ และคณะ (2554 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาเรื่อง

บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กองบรกิารการศึกษา สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สรปุผลการวิจยัได้ดังน้ี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษา

บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองบริการการศึกษา สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งออกเปน็ 2 หัวข้อ โดยหัวข้อท่ี 1) บรรยากาศองค์กร แบ่ง

ออกเป็น 6 ด้าน  ด้านโครงสร้างองค์กร  ด้านมาตรฐานการทํางาน ด้านความมีส่วนเกีย่วข้องและ

รับผิดชอบในการทํางาน  ด้านการรบัรู้ผลงานและรางวัล  ด้านการให้ความสนบัสนนุและความ

อบอุ่น  ด้านความรู้สึกผูกพัน  หัวข้อที่ 2) ประสิทธิภาพในการทํางาน แบ่งออกเปน็ 4 ด้าน คือ  

ด้านความรู ้และทักษะในงานทีร่ับผิดชอบ  ด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ด้านการ

ปรบัปรุงรูปแบบการทํางาน  ด้านการสรุปผลการทํางาน และแนวทางแก้ไข กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  

คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จํานวน 23 คน เก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้สอดคล้องกับการกําหนดตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยผ่านการประเมินจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้อํานวยการกอง

บริการการศึกษา ซ่ึงเปน็ทีป่รึกษาโครงการ และได้กลับคืนมาทั้งสิ้น 23 ชุด คิดเปน็ร้อยละ 100 
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วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติภาคบรรยายได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งมาตรฐาน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. บรรยากาศองค์กรในภาพรวม ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก (Χ  = 3.78) เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน

ความรู้สึกผูกพัน (Χ  = 3.87) รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านมาตรฐานการทํางาน ด้าน

ความมีส่วนเกี่ยวข้องและรบัผิดชอบในการทํางาน และด้านการรับรู้ผลงานและรางวัล มีค่าเฉลี่ย

เท่ากนั (Χ  = 3.83) และด้านการให้ความสนับสนุนและความอบอุ่น (Χ  = 3.63) ตามลําดับ      

2. ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองบริการการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  

= 3.68) เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะใน

งานทีร่บัผิดชอบ (Χ  = 3.83) รองลงมาเปน็ด้านการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Χ  = 3.78) 

และด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ ด้านการปรับปรงุรปูแบบการทํางาน และด้านการสรปุผลการ

ทํางาน และแนวทางแก้ไขมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ (Χ  = 3.57) ตามลําดับ 

  ณัชชา มณีวงศ์และคณะ (2555 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  สรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปจัจัยที่สําคัญย่ิงทีม่ีอิทธิพลต่อความสําเรจ็

ทางการเรียนเพราะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงทําการวิจยัเรื่องความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

วัตถปุระสงค์คือ หนึ่งเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ด้านอาคารสถานที่  ด้านการให้บริการผู้เรียนและด้านสังคม

กลุ่มเพ่ือน สองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาโดยจําแนกตามเพศ กลุ่ม

ตัวอย่างทีศ่ึกษาคือ นกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 286  ราย  โดยการ

สุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ใช้ค่าร้อยละและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ ด้านการให้บริการผู้เรียน ด้านสังคมกลุ่ม

เพื่อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร ์ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนก

ตามเพศพบว่า ด้านอาคารสถานทีแ่ละด้านการให้บริการผู้เรียน ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดับนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .05 สําหรับความพึงพอใจด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน มีความแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   
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 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 : บทคัดย่อ) จาก

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปกีารศึกษา 2556  สรปุผลได้

ดังน้ี การวิจยัครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดบัปรญิญาตรต่ีอ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน และความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของคณะ/สถาบัน/สํานกั กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปรญิญาตรีที่ศึกษา ณ 

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2556 จาํนวน 2,381 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า  1. ความพึงพอใจของนิสิตระดับปรญิญาตรต่ีอมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ป ี2556 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม และราย

ด้าน อยูใ่นระดับมาก  2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากทกุด้าน โดยข้อทีม่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน การจัดหลักสูตรการ

เรยีนการสอน และส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์  3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดับมากทกุด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากทีสุ่ด คือ ด้านการให้บรกิารด้านวิชาการ และ 

ด้านการให้บรกิารทัว่ไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปน็

รายด้าน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ด้านการให้บริการด้านวิชาการ และด้านการให้บริการท่ัวไป ตามลําดับ 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2552 : สรุปผลการ

วิเคราะห์) จากการศึกษาเรือ่ง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

แผนงาน สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อให้บุคลากรใน

กองแผนงานได้รับทราบความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่างๆ ในมมุมองของผู้ใช้บริการ และนําผล

การประเมิน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการให้บริการของกองแผนงาน ไปเปน็

ข้อมูลประกอบในการพิจารณาปรบัปรุง พัฒนา และวางแผนการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการโดยใช้แบบสอบถาม และผู้

ประเมินจะเปน็บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเคยได้รับบริการจากกอง อัน

ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบคุลากรในมหาวิทยาลัย วิธีการดําเนินการ ใช้วิธีการส่ง

แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บริการผ่านระบบ e-mail ที่มีทั้งแบบถึงตัวบุคลากร และส่งให้หน่วยงาน ผล

การดําเนินการ สามารถเกบ็รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งส้ิน 102 ชุด กระจายครบคลุมทกุวิทยาเขต 

และกลุ่มเป้าหมาย ทําการวิเคราะห์ข้อมลูการหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วนําเสนอโดยการ
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พรรณนาในรปูตารางประกอบคําบรรยาย ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการกองแผนงาน สํานกังานอธิการบดี พบว่าผู้รบับริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการใน

ภาพรวมของกองแผนงานในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉล่ีย8.58) โดยข้อที่มีคะแนนความพึง

พอใจสูงสุด คือ การให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 9.01)รองลงมา คือ 

การให้คําปรึกษา/แนะนําอย่างเตม็ที่ด้วยความเตม็ใจ และการให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ 

ตามลําดับ (คะแนนเฉล่ีย 9.00 และ 8.75) ส่วนข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจตํ่ากว่าข้ออื่นๆ คือ 

ความชัดเจนในกระบวนการและระบบงาน (คะแนนเฉลี่ย 8.31) รองลงมาคือ การให้บริการด้วย

ความรวดเร็ว (คะแนนเฉลีย่ 8.34) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ (คะแนน

เฉล่ีย 8.35) ตามลําดับ สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยรวมของแต่ละงาน 

พบว่า ผู้รบับริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานต่าง ๆ ในกอง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

ถึงมากที่สุด โดยพบว่า งานวิจัยสถาบนั มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 8.70) 

รองลงมา คือ งานแผนงานงบประมาณ งานธรุการ และงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 

ตามลําดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.69, 8.67 และ 8.46) และมีรายละเอียดในแต่ละงาน ดังนี้งาน

วิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้รบับริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานวิเคราะห์

และประสานการวางแผน ในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.46) โดยข้อทีม่ีคะแนนความพึง

พอใจสูงสุด คือ การให้คําปรึกษา/แนะนําอย่างเตม็ที่ด้วยความเต็มใจ และการให้บริการด้วย

อัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 8.96 เท่ากัน) ส่วนข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าํกว่า

ข้ออื่นๆ คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ (คะแนนเฉลี่ย 8.02) รองลงมาคือ การ

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และการให้บริการโดยคํานึงถึงความเร่งด่วน/ความสําคัญของงาน

ตามลําดับ (คะแนนเฉลี่ย 8.14 และ 8.24) งานแผนงานงบประมาณ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของงานแผนงานงบประมาณในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.69) โดยข้อที่มี

คะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 

9.13) รองลงมาคือ การให้คําปรึกษา/แนะนําอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ (คะแนนเฉลี่ย 9.10) และ

การให้บริการด้วยความถูกต้อง (คะแนนเฉล่ีย 8.77) ส่วนข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ํากว่าข้อ

อ่ืนๆ คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ (คะแนนเฉลี่ย 8.38) รองลงมาคือ การ

ให้บริการโดยคํานึงถึงความเร่งด่วน/ความสําคัญของงานและการให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

ตามลําดับ (คะแนนเฉลี่ย 8.48 และ 8.50) งานวิจัยสถาบัน ผู้รบับริการมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของงานวิจัยสถาบันในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.70) โดยข้อที่มีคะแนนความ 

พึงพอใจสูงสุด คือ การให้คําปรึกษา/แนะนําอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ (คะแนนเฉลี่ย 9.15) 

รองลงมาคือ การให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉล่ีย 9.12) และการ

ให้บริการด้วยความเช่ียวชาญ (คะแนนเฉลี่ย 8.95) ส่วนข้อทีม่ีคะแนนความพึงพอใจต่ํากว่าข้ออื่นๆ 
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คือ การให้บริการด้วยความรวดเร็ว (คะแนนเฉลี่ย 8.33) รองลงมา คือความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการให้บริการ และการให้บริการโดยคํานึงถึงความเร่งด่วน/ความสําคัญของงาน 

(คะแนนเฉล่ีย 8.39 และ 8.45) ตามลําดับงานธรุการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของงานธรุการในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย8.67) โดยข้อทีม่ีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ 

การให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉล่ีย 9.14) 

 กองบริหารงานบุคคล สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2553 : บทสรปุ

ผู้บริหาร) จากการศึกษาเรือ่ง รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงาน

บุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งนี้มีมีวัตถปุระสงค์เพื่อนําข้อมลูจาก

การวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรงุและพฒันาการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ทีร่ับบริการจากกองบริหารงาน

บุคคล ส่วนใหญ่เปน็เพศหญิง และผู้ทีม่ารับบริการส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสาย ค. โดยมีความถี่ทีม่า

รับบริการ เดือนละ 1 – 2 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใช้บริการจากกอง

บริหารงานบคุคลในด้านบคุลิกภาพของผู้ให้บริการในระดับมาก (Χ  = 3.60 S.D. = .73) 

รองลงมา ด้านการให้บริการในระดับปานกลาง (Χ  = 3.34 S.D. = .67) และด้านสภาพแวดล้อม 

ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.11 S.D. = .76) ตามลําดับ  ด้านการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในเรืองการให้บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ เปน็อันดับ 1 ในระดับปานกลาง     

(Χ  = 3.46 S.D. = .80) รองลงมาความรวดเร็วของการให้บริการ การตอบคําถามและการ

แก้ปัญหา, ความกระตือรือร้นของผู้ให้บริการ, การแสดงรายละเอียดของข้ันตอนการให้บริการ 

และการลดข้ันตอนในการให้บริการ ตามลําดับ ด้านบคุลิกภาพของผู้ให้บริการ  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรืองการแต่งกาย เปน็อันดับ 1 ในระดับมาก (Χ  = 3.77 S.D. = 

.77) รองลงมามนษุยสัมพันธ์ดี บริการด้วยความเป็นมิตร, พูดจาสุภาพ ไพเราะ และร่าเริงยิ้มแย้ม

แจ่มใส ตามลําดับ ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรืองความเปน็

ระเบียบเรียบร้อยของสถานทีที่ใ่ห้บริการ เป็นอันดับ 1 ในระดับมาก (Χ  = 3.51 S.D. = .82) 

รองลงมา บอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร, ขนาดของสถานทีที่่ให้บริการ และที่นงั 

สําหรับผู้รับบริการ ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมเกีย่วกับการ

ให้บริการของกองบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 

 กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2553 : บทสรุปผู้บริหาร) จาก

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของ

หน่วยงานสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน และต่อการให้บริการของหน่วยงานสนบัสนนุใน

มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการ
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และงานทะเบียน สถาบนัภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และกองพัฒนานกัศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการจัดการศึกษา และการให้บริการของหน่วยงานสนับสนนุ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี  

ที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2553 มีจํานวน 4,372 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปทีี่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2553 และมีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งส้ินจํานวน 4,331 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 ของนักศึกษาทั้งหมด เปน็นกัศึกษา

ชาย จํานวน 1,662 คน และนักศึกษาหญิง จํานวน 2,669 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ 79.03 รองลงมา คือนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย ์และ

นักศึกษาภาคพิเศษจนัทร์-ศุกร ์คิดเปน็ร้อยละ 10.64 และ 10.32 ตามลําดับ เมื่อจําแนกนกัศึกษา

ตามคณะที่สังกัดพบว่า ส่วนใหญ่เปน็นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 30.06 

รองลงมาเปน็นักศึกษาสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครศุาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร คิดเปน็ร้อยละ 26.55 26.37 14.98 

และ 2.03 ตาม   ลําดับ หน่วยงานสนบัสนุนที่นกัศึกษาส่วนใหญ่ได้ใช้บริการคือ กองพัฒนา

นักศึกษา และสํานัก  วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 22.57 และ 18.97 

ตามลําดับ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของ

หน่วยงานสนบัสนนุของมหาวิทยาลัยในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.41 เมือ่

พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ

มาก ส่วนความพึงพอใจด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนนุอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เป็น 3.51 และ 3.33 ตามลําดับ นกัศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน

การจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เสนอแนะให้ปรบัปรุงด้านส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ

ห้อง ปฏิบัติการให้มีความเพียงพอและทนัสมัย โดยคิดเป็นร้อยละ 16.03 ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

สําหรับข้อเสนอแนะของนกัศึกษาด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย พบว่า

นักศึกษามีข้อเสนอแนะให้กองพัฒนานักศึกษา สถาบนัภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ศนูย์ภาษา 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสํานักงานวิเทศสัมพันธ์) สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุง

การให้บริการด้านกิริยามารยาท การพูดจา การยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 

7.67 และ 3.48 ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ตามลําดับ ส่วนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นั้น นกัศึกษาร้อยละ 6.97 ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ เสนอแนะให้ปรับปรุงด้านความเพียงพอและความ

ทันสมยัของสื่ออุปกรณ์และห้องปฏิบตัิการ 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553 : บทสรุปผู้บริหาร) จาก

การศึกษาเรื่อง รายงานความพึงพอใจกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งบประมาณ พ.ศ.2553  ครั้งนี้พบว่าผู้รบับริการมีความพึงพอใจในการให้บริการท่ัวไปในระดบัมาก 
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โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.87  หรือคิดเป็นร้อยละ 81.21  ในกรณีที่จําแนกเป็นรายด้าน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการบริการจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดย

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.01 หรือคิดเปน็ร้อยละ 83.47 หากจําแนกตามกลุ่มผู้รบับริการ คือ กลุ่ม

ผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน พบว่าผู้รบับริการกลุ่มผู้บริหารมีความพึงพอใจในด้านการบริการ

จากเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.88 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 81.33 กลุ่มผู้รับบริการที่เปน็ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการ

บริการจากเจ้าหน้าทีห่รือบคุลากรทีใ่ห้บริการ และด้านการบริการทางโทรศัพท์และโทรสาร โดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.90 หรือคิดเปน็ร้อยละ 81.97 ผลการสํารวจในด้านคุณภาพผลงานในการ

ให้บริการกองแผนงาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพผลงาน กองแผนงานในระดับ 

มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.84 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.54 ผลงานที่ผู้รับริการมีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551-2554 โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 5.11 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.17 รองลงมาคือ แผนปฏิบตัิราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 5.10 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.17อยู่ในระดับ

ดีมาก นอกจากนี้ผู้รบับริการมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกีย่วกับความคาดหวังเกี่ยวกบัการให้บริการ 

และข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการให้บริการ ผู้รบับริการมีความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการ 

คือ กองแผนงานเปน็ศนูย์กลางการเรียนด้านนโยบายและแผน มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล สถิติ

ที่มีความสําคัญ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ

เพื่อการปรังปรุงการให้บริการ กองแผนงาน มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน   

การสร้างเครือข่ายด้านแผน ด้านงบประมาณ มีการหมุนเวียนงาน เพื่อให้เกิดความช านาญในทุกๆ 

ด้าน เป็นต้น 

 กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทกัษิณ (2552 : บทสรุปผู้บริหาร) จาก

การศึกษาเรื่อง รายงานผลสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของกองแผนงาน มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจาํปี 2552 ครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อทราบข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงาน

พัฒนาการให้บริการ โดยกองแผนงานได้แจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง

แผนงาน มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจําป ี2552 ให้กับหน่วยงานและคณะ จํานวน 100 ชุด หน่วยงาน

และคณะตอบกลับมายังกองแผนงาน จาํนวน 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ 38.00 ผลการสํารวจมี

ประเด็นทีน่่าสนใจ ดังน้ี 1.  มีผู้รบับริการเป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 38 คน เป็นเพศหญิงมากว่า

เพศชาย (เพศหญิง ร้อยละ 86.80 เพศชาย ร้อยละ 13.20) ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนบัสนนุ 

(ร้อยละ 97.40) รองลงมาผู้บริหาร (ร้อยละ 2.60) ตามลําดับ ส่วนใหญ่ติดต่อขอใช้บริการผ่าน

โทรศัพท์ (ร้อยละ68.40 ) รองลงมา ติดต่อด้วยตนเอง (ร้อยละ23.70) จดหมาย/หนังสือราชการ 

(ร้อยละ 5.30) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 2.60) ตามลําดับ  2. การสํารวจ
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 

เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการกองแผนงานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (Χ= 3.64, 

S.D.=0.600) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงานด้าน

กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก (Χ=3.51, S.D.=0.645) โดยเรียงลําดับความ

พึงพอใจจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานทีใ่ห้บริการเปน็สัดส่วน มีระบบการให้บริการที่

เสมอภาคเท่าเทียมกนั ข้ันตอนการขอรบับริการมีความคล่องตัวเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ให้บริการ

ตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารเผยแพร่ข้ันตอนการขอรบับริการ ตามลําดับ  2)ความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (Χ=3.76, S.D.=0.628)  โดย

เรียงลําดับความพึงพอใจจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

และมีความเปน็กนัเอง เจ้าหน้าทีม่ีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเหมาะสมกบั

กาลเทศะ เจ้าหน้าทีม่ีความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการให้บริการได้ และเจ้าหน้าที่อธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

ตามลําดับ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน ด้านสิง่อํานวยความสะดวก อยู่ในระดับ

มาก (Χ=3.66, S.D.=0.570) โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ 

สถานทีใ่ห้บริการสะอาด สภาพแวดล้อมดี มีวัสดุอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

ให้บริการอย่างเพียงพอ ติดต่อขอรับบริการได้สะดวก มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและให้ความ

เข้าใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  และมีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 

ตามลําดับ  4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงานด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ

มาก  (Χ=3.61, S.D.=0.737)  โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ 

ได้รบับริการอย่างมีคุณภาพ ได้รบับริการตรงตามความต้องการ ได้รับบริการทันต่อความต้องการ

นําไปใช้งาน และการแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรบับริการได้รวดเร็ว ตามลําดับ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการ 

 

ในการส ารวจครัง้นี้ เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการส ารวจ ดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.  ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัย 

 3.  เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5.  การวิเคราะหข์้อมูล 

6.  สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร ได้แก่ บุคลากรกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มบุคลากรสาย

สนับสนุน จ านวนทั้งสิน้ 4,149 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557) 

2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยใช้วธิีการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทีเ่ข้ามาใชบ้ริการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอรับข้อมูลทั่วไป หรอื

การใชบ้ริการด้านอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 170 คน  และมีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 113 คน 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ 

ประกอบด้วย  

  -  เพศ 

  -  ประสบการณก์ารท างาน 

  -  วุฒิการศกึษา 
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  -  ประเภทบุคลากร  

 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการภาพรวมของกอง

แผนงาน และความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใชใ้นการส ารวจครั้งนี ้ได้แก่ แบบส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกอง

แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้ 

  ตอนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 6 ขอ้ ลักษณะของแบบ

ส ารวจเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน จ านวน 16 ข้อ 

แบบส ารวจมลีักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการใหบ้ริการของหนว่ยงานย่อยใน

กองแผนงาน จ านวน 12 ข้อ แบบส ารวจมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ 

  ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคในการขอใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะส าหรับกองแผนงาน 

จ านวน 2 ข้อ ลักษณะเป็นแบบข้อค าถามปลายเปิด 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) ใช้วธิีการ

วิจัยใช้วธิีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ในประเภทของงานวิจัยเชงิส ารวจโดย

ด าเนนิการระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม การเก็บข้อมูลได้ด าเนินการโดยขอความรว่มมอืในการตอบ

แบบส ารวจ ที่เป็นบุคลากรกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่บุคลากรสายวิชาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นผู้ใชบ้ริการกองแผนงาน โดยส่งแบบส ารวจ

ไปยังคณะ และหนว่ยงานต่างๆ จ านวน 170 ชุด และมีผูต้อบแบบส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 113 คน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

1.  การวิเคราะหข์้อมูลสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

2.  การวิเคราะหข์้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย  

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เป็นรายข้อ รายด้าน ตามขอบข่ายการประเมิน 

3. การส ารวจความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกอง

แผนงาน จ านวน 4 งาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ ตามขอบข่ายการ

ประเมิน 

4. ปัญหา อุปสรรคในการขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะส าหรับกองแผนงาน  น าเสนอโดยการ

เขียนบรรยายพรรณนา 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตพิืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค านวณค่าสถิตติ่างๆ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยมีหลักเกณฑใ์นการวิเคราะหแ์ละแปลผล ดังนี้  

1. การวิเคราะหข์้อมูลเบื้องต้นรายข้อค าถามใช้การแจกแจงความถี่และการคิดค่าร้อยละ ซึ่ง

การแปรผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละในแตล่ะข้อค าตอบ  

2. การวิเคราะหค์ะแนนค าตอบในแต่ละข้อของค าตอบ (Item) เป็นการคิดค่าคะแนนโดยมี

เกณฑก์ารให้คะแนนค าตอบแตล่ะขอ้ดังนี้  

 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในระดับมากที่สุด   เท่ากับ 5 คะแนน  

 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในระดับมาก   เท่ากับ 4 คะแนน  

 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3 คะแนน  

 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในระดับน้อย   เท่ากับ 2 คะแนน  

 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในระดับน้อยที่สุด   เท่ากับ 1 คะแนน  
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ไม่ต้องการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการใชบ้ริการ อาจเนื่องจากการไม่ได้รับบริการนัน้ๆ 

        เท่ากับ 0 คะแนน  

3. การวิเคราะหค์ะแนนในตัวชี้วัด หลังจากได้คะแนนของขอ้ค าตอบแตล่ะข้อจะมีการคิดค่า

คะแนนในตัวชีว้ัดแต่ละด้าน โดยการรวมคะแนนรายข้อแล้วน ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยส าหรับตัวชี้วัดใน

ด้านต่างๆ ซึ่งมีหลักเกณฑก์ารประเมินผลตามช่วงคะแนน ดังนี้  

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00   ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50   ความพึงพอใจระดับมาก 

      ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50   ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

      ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50   ความพึงพอใจระดับน้อย 

      ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50   ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

  4. การแปรผลค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบอัตราร้อยละ หลังจากที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ (คะแนนต่ าสุดถึงสูงสุดระหว่าง 1-5 คะแนน) จะมีการแปรค่าคะแนนตามรายละเอียด

เกี่ยวกับสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 104-106)  

 

1. ร้อยละ  (Percentage)  ใช้สูตรดังนี ้  

     100
N

P 


       

    เมื่อ  P แทน   ร้อยละ 

        แทน   ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นรอ้ยละ 

      N แทน   จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 

2.  ค่าเฉลี่ย  (arithmetic  Mean)  ใช้สูตรดังนี ้  

              
 

    เมื่อ    แทน    ค่าเฉลี่ย 

       x  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N แทน    จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 

 

N

x
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3.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation; SD) ใช้สูตรดังนี้   

     

              SD   = 

           เมื่อ    SD    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

                                            X     แทน  ค่าของข้อมูลแตล่ะตัวหรือจุดกึ่งกลางช้ันแต่ละตัว 

                                                 แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

                                            N     แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
   

     แทน  ผลรวมของขอ้มูล 

 

(บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 104-106) 

  X X 

N 

i 
i 

N 

 

 

 

 
2 

1 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การส ารวจนี้ เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

  ตอนที่ 2  ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการกองแผนงาน  

  ตอนที่ 3  ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงาน 

ย่อยในกองแผนงาน 

  ตอนที่ 4  ปัญหา อุปสรรคในการขอใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะส าหรับกอง

แผนงาน  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กองแผนงาน ได้ใชว้ิธีการแจกแบบ

ส ารวจแบบสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มาใช้บริการกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิน้ 170 คน  และมีผูต้อบแบบส ารวจความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 

113 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.47 
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การส ารวจครั้งนี้ น าเสนอผลการวิเคราะหอ์อกเป็น  4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกอง

แผนงาน  

 

ตารางที ่1 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งตามเพศ 

เพศ (n=113) จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 21 18.58 

หญิง 92 81.42 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า รอ้ยละของผูท้ี่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามเพศ พบว่า มผีู้ตอบแบบ

ส ารวจที่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42  ส่วนเพศชายมี จ านวน

เพียง 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.58 

 

ตารางที่ 2  ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประสบการณก์ารท างาน 

ประสบการณ์การท างาน 

(n=113) 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 16 14.16 

6 - 10 ปี 24 21.24 

มากกว่า 10 ปี 73 64.60 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของผูท้ี่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประสบการณก์ารท างาน 

พบว่า มผีู้ตอบแบบส ารวจมีประสบการณก์ารท างานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด จ านวน 73 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 64.60 รองลงมามีผูต้อบแบบส ารวจมปีระสบการณก์ารท างานระหว่าง 6 – 10  

ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.24 และมีผูต้อบแบบส ารวจมปีระสบการณก์ารท างาน      

น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.16  
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ตารางที่ 3  รอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามวุฒิการศกึษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา 

(n=113) 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 1.77 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 25 22.12 

ปริญญาโท/เทียบเท่า 73 64.60 

ปริญญาเอก 13 11.51 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า รอ้ยละของผูท้ี่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามวุฒิการศกึษาสูงสุด 

พบว่า ส่วนใหญ่มีผูต้อบแบบส ารวจมวีุฒิการศกึษาสุงสุดอยู่ในระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า

มากที่สุด จ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.60 รองลงมามีวุฒิการศกึษาสุงสุดอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.12 และวุฒิการศกึษาสุงสุดอยู่ใน

ระดับปริญญาเอก  จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.51  

 

ตารางที่ 4  รอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามประเภท 

ประเภท 

(n=113) 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

ผูบ้ริหาร 22 19.47 

บุคลากรสายวิชาการ 1 0.88 

บุคลากรสายสนับสนุน 90 79.65 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ร้อยละของผูท้ี่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประเภท พบว่า มผีู้ตอบ

แบบส ารวจเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 79.65 

รองลงมาเป็นบุคลากรกลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.47 และมีเพียง 1 คน 

เป็นบุคลากรสายวิชาการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.88 
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แผนภูมิที่ 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประเภท 

 

ตารางที่ 5  รอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามช่องทางการติดตอ่ขอใช้บริการ 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า รอ้ยละของผูท้ี่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามช่องทางการติดต่อขอใช้

บริการบ่อยที่สุด สว่นใหญ่เลือกช่องทางการตดิต่อผ่านทางโทรศัพท์/แฟกซ์ จ านวน 57 คน   

คิดเป็นรอ้ยละ 50.44  รองลงมาติดต่อดว้ยตนเอง จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.51  และ

ติดตอ่ผ่านช่องทางจดหมาย/หนังสือราชการ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.62  

**หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อขอใชบ้ริการ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยระบุเป็นตัวเลข

เรียงล าดับจากมากไปน้อย 

 

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ(ได้มากกว่า1) 

(n=113) 

ส่วนใหญเ่ลือกช่องทางการตดิต่อ ร้อยละ 

ติดตอ่ด้วยตนเอง 39 34.51 

ผา่นทางโทรศัพท์/แฟกซ์ 57 50.44 

ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.77 

ทาง e-mail  1 0.89 

จดหมาย/หนังสือราชการ 12 10.62 

อื่นๆ 2 1.77 
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0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

งานธุรการ

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งานยุทธ์ศาสตร์และติดตามประเมนิผล

36.28%

47.79%

7.08%

8.85%

ตารางที่ 6  รอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามหน่วยงานที่ใช้บริการ 

 หน่วยงานท่ีใช้บริการ 

(n=113) 

หน่วยงานที่ใช้บรกิาร

เป็นส่วนใหญ ่

ร้อยละ 

งานธุรการ 41 36.28 

งานวิเคราะหง์บประมาณและอัตราก าลัง 54 47.79 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 8 7.08 

งานยุทธ์ศาสตรแ์ละติดตามประเมินผล 10 8.85 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า รอ้ยละของผูท้ี่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามหน่วยงานที่ใช้บริการ

บ่อยที่สุด ได้แก่งานวิเคราะหง์บประมาณและอัตราก าลัง  คิดเป็นรอ้ยละ 47.79  รองลงมางาน

ธุรการ คิดเป็นรอ้ยละ 36.28  และงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 8.85 

และมีเพียงร้อยละ 7.08 ใช้บริการกับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ    

**หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อขอใชบ้ริการ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยระบุ

เป็นตัวเลขเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2  ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามหน่วยงานที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน  

 จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบส ารวจมรีะดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของ   

กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่างๆ ได้แก่ความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยใหค้ะแนนตาม

ระดับความพึงพอใจตั้งแต ่1-5 คะแนน โดยแสดงผลการส ารวจในรูปของค่าเฉลี่ย ซึ่งทาง   

กองแผนงานได้แบ่งระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะหเ์ป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00   ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ความพึงพอใจระดับมาก 

     ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

     ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจระดับน้อย 

     ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50  ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอน

การให้บริการ 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  การติดตอ่ประสานงานกับกองแผนงานได้รับความสะดวกและ

เป็นไปด้วยด ี
3.75 .74 มาก 

2.  ขั้นตอนการขอรับบริการมคีวามคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 3.64 .80 มาก 

3.  ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมคีวามเหมาะสม 3.51 .84 มาก 

4.  มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 3.72 .81 มาก 

รวม 3.65 .79 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.65 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  การติดต่อ

ประสานงานกับกองแผนได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา

คือ มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และขั้นตอนการขอรับ

บริการมคีวามคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแตง่กายของเจา้หน้าที่ 3.88 .70 มาก 

2.  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมติร/อัธยาศัยดี 3.91 .76 มาก 

3.  เจ้าหน้าที่มคีวามเอาใจใส่ กระตอืรือร้น และมีความพร้อมในการ

ให้บริการ 
3.82 .73 มาก 

4.  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 3.80 .77 มาก 

5.  เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดว้ยความยุติธรรม 3.81 .80 มาก 

รวม 3.84 .75 มาก 

 

จากตารางที่ 8 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ พบว่า ผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.84 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  เจา้หนา้ที่พูดจาสุภาพ ยิ้ม

แย้มแจม่ใส เป็นมติร/อัธยาศัยดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ

บุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหนา้ที่ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และเจ้าหน้าทีม่ีความเอาใจใส่ 

กระตอืรอืร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวย         

ความสะดวก 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองแผนงานที่หลากหลาย 3.78 .78 มาก 

2.  มีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้มูล 3.72 .91 มาก 

3.  สถานที่ใหบ้ริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการตดิต่อประสานงาน 3.65 .86 มาก 

รวม 3.72 .85 มาก 

 

จากตารางที่ 9 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 

สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้ มช่ีองทางการติดต่อสื่อสารกับ

กองแผนงานที่หลากหลาย มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ มกีารน าระบบสารสนเทศมา

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และสถานที่ใหบ้ริการเป็นสัดส่วน สะดวกใน

การตดิต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 10  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  การได้รับบริการข้อมูลที่ตรงต่อความตอ้งการ 3.77 .77 มาก 

2.  การได้รับบริการข้อมูลทันเวลาต่อการน าไปใช้ 3.58 .89 มาก 

3.  การได้รับบริการข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ 3.68 .89 มาก 

4.  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการให้บริการ 3.75 .85 มาก 

รวม 3.70 .85 มาก 

 

จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ตอ่คุณภาพการ

ให้บริการ  พบว่า ผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.70 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  การได้รับบริการข้อมูลที่

ตรงต่อความตอ้งการ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับ

จากการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และการได้รับบริการข้อมูลที่มคีวามถูกต้องและ

ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน 

แต่ละด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 3.65 .79 มาก 

2.  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ 3.84 .75 มาก 

3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
3.72 .85 มาก 

4.  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ   3.70 .85 มาก 

รวม 3.74 .81 มาก 

 

โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .81   เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับ

แรก ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน

ระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.84  รองลงมามีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกอง

แผนงานต่อคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บรกิารของหน่วยงานย่อย

ภายในกองแผนงาน 

 จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบส ารวจมรีะดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกอง

แผนงาน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในแตล่ะงาน  โดยใหค้ะแนนตามระดับ

ความพึงพอใจตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยแสดงผล  การส ารวจในรูปของค่าเฉลี่ย ซึ่งทางกอง

แผนงานได้แบ่งระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะหเ์ป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00   ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ความพึงพอใจระดับมาก 

     ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

     ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจระดับน้อย 

     ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50  ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

สามารถสะท้อน (วัดได้) จาก  

 (1)  ปริมาณงานมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์  

 (2)  การส่งมอบงานและการให้บริการเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรอืทันต่อการ

ใช้งาน  

 (3)  ความถูกต้องของผลงานและการให้บริการ และใช้ประกอบการด าเนินงานในคณะ/

หนว่ยงานได้ดี  

 * หมายเหตุ ไม่คิดค่าจ านวนผู้ที่ไม่ตอบ 
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ตารางที่ 12  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน   

ส าหรับงานธุรการ 

ประเด็นการประเมิน งานธุรการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.1  ด้านการบริหารและธุรการ 3.91 .65 มาก 

1.2  ด้านการเงินและพัสดุ 3.74 .73 มาก 

1.3  ด้านบุคลากร 3.79 .72 มาก 

รวม 3.82 .70 มาก 

 

 จากตารางที่ 12 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงานย่อยใน

กองแผนงาน ส าหรับงานธุรการ พบว่างานธุรการโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.82 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  งานด้านการบริหาร

และธุรการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมางานด้านบุคลากร มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และงาน

ด้านการเงนิและพัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 13  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการใหบ้ริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน  

ส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 

ประเด็นการประเมิน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.1  ด้านงบประมาณรายได้ 3.74 .82 มาก 

1.2  ด้านงบประมาณแผน่ดิน 3.63 .83 มาก 

1.3  ด้านอัตราก าลัง 3.62 .83 มาก 

รวม 3.67 .82 มาก 

 

 จากตารางที่ 13 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงานย่อยใน

กองแผนงาน ส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง   พบว่างานวิเคราะห์

งบประมาณและอัตราก าลังโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 สามารถ

เรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้ งานด้านงบประมาณรายได้ มีคา่เฉลี่ย

เท่ากับ 3.74 รองลงมางานด้านงบประมาณแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และงานด้าน

อัตราก าลัง  มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 14  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน

ส าหรับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมินงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.1  ด้านข้อมูลสถิติ 3.61 .87 มาก 

1.2  ด้านข้อมูลเอกสารสารสนเทศ เชน่ สารสนเทศสถิติ 5 ด้าน และ

รายงานประจ าปี 
3.69 .85 มาก 

1.3  ด้านการจัดท าและบริการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย

สถาบัน 
3.79 .90 มาก 

รวม 3.70 .87 มาก 

  

 จากตารางที่ 14 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงานย่อยใน

กองแผนงาน ส าหรับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ พบว่างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสาม

ล าดับแรกได้ ดังนี ้ งานด้านการจัดท าและบริการข้อมูลการวิเคราะหข์้อมูลและการวิจัยสถาบัน

มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมางานด้านข้อมูลเอกสารสารสนเทศ เช่น สารสนเทศสถิติ 5 ด้าน 

และรายงานประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และงานด้านข้อมูลสถิติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 

ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 15  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน

ส าหรับงานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน งานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.1  ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี 3.72 .72 มาก 

1.2  ด้านการตดิตามประเมินผล 3.65 .75 มาก 

1.3  ด้านแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 11 3.69 .71 มาก 

1.4  ด้านการวิเคราะหต์้นทุน 3.56 .80 มาก 

รวม 3.66 .74 มาก 

 

 จากตารางที่ 15 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงานย่อยใน

กองแผนงาน ส าหรับงานยุทธศาสตรต์ิดตามและประเมินผล  พบว่างานยุทธศาสตรต์ิดตามและ

ประเมินผล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.66 สามารถเรียงล าดับงานจากมาก
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ไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้ งานด้านด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 

รองลงมางานด้านแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 11 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ

ด้านการติดตามประเมินผลมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 16  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   

แต่ละด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.   งานธุรการ 3.82 .70 มาก 

2.  งานวิเคราะหง์บประมาณและอัตราก าลัง 3.67 .82 มาก 

3.  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 3.70 .87 มาก 

4.  งานยุทธศาสตรต์ิดตามและประเมินผล 3.66 .74 มาก 

รวม 3.70 .78 มาก 

 

 จากตารางที่ 16 ความพงึพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงานย่อยใน

กองแผนงาน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 สามารถเรียงล าดับงาน

จากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  งานธุรการ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาได้แก่

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  และงานวิเคราะหง์บประมาณและ

อัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
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ตอนที่ 4  ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะส าหรับกอง

แผนงาน 

อกจากนีใ้นแบบส ารวจความพึงพอใจได้มคี าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้รับการบริการให้

ข้อคิดเห็นเสนอแนะปัญหาของการใช้บริการ มีข้อมูลสรุปโดยรวม ดังนี้ 

- การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหรอืเอกสารตา่งๆ ให้ระยะเวลาในการตอบข้อมูลจาก

หนว่ยงานน้อยเกินไป ควรให้เวลาในการท าข้อมูลภายในหนว่ยงานอย่างเหมาะสม  

- การตดิต่อบางเรื่องดว่นเกินไป ท าให้ปฏิบัติงานไม่ทันเวลา 

- เวลาปฏิบัติงานระหว่างหนว่ยงานไม่ค่อยประสานงานกัน ท าใหล้่าช้าและมีความ

เข้าใจในแตล่ะเรื่องไม่ตรงกัน ควรมกีารประชุมรว่มกันหรอืปรึกษาหารอืพูดคุยกัน

ระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

- การประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศมาใช้

ในการท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรมีการวางแผนการด าเนินงาน การเตรียมข้อมูล เพื่อลดเรื่องเร่งด่วน 

- ควรมีการท างานแบบเชงิรุก 

- ควรคงไว้ในการให้บริการแบบกัลยาณมติรเชน่นี้ต่อไป 

- ควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนในการท างาน ใหม้ีความละเอียดรอบคอบ 

- ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ควรมีฐานข้อมูลด้านแผนงานที่สามารถน าไปใช้ควรเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

และมีหมวดหมู่ที่ชัดเจน 

- ควรมีการก าหนดระยะเวลางานที่ไม่ดว่นจนเกินไป 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ในครั้งนี ้ได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

  1.  สรุปผลการวิจัย 

  2.  อภปิรายผล 

  3.  ข้อเสนอแนะ 

 ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจาก

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ท าการส ารวจโดยการใชแ้บบส ารวจ

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ และน ามาวิเคราะหส์รุปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิเคราะหก์ารประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองแผนงาน ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในกองแผนงานได้รับทราบ

ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่างๆ ในมุมมองของผูใ้ช้บริการ และน าผลการประเมิน รวมถึง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มตี่อการให้บริการของกองแผนงาน ไปเป็นข้อมูลประกอบใน

การพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ การส ารวจครั้งนี้ ด าเนนิการโดยใช้แบบส ารวจ และผูป้ระเมินจะเป็น

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มสี่วนเกี่ยวข้องและเคยได้รับบริการ 

จากผลการวิเคราะหข์้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีจ านวน 113 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 66.47 จากการวิเคราะห์ผล พบว่าผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 81.42 และเพศชายคิดเป็นรอ้ยละ 18.58  ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่มปีระสบการณก์าร

ท างานมากกว่า 10 คิดเป็นร้อยละ 64.60  รองลงมาผูต้อบมีประสบการณก์ารท างานระหว่าง    

6-10 ปี คดิเป็นร้อยละ 21.24 ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่ จบวุฒิการศกึษาสูงสุดในระดับปริญญา

โท/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 64.60 รองลงมาจบวุฒิการศกึษาสูงสุดในระดับปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
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คิดเป็นรอ้ยละ 22.12  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นรอ้ยละ 79.65 

รองลงมาเป็นผู้บริหาร คิดเป็นรอ้ยละ 19.47 ตามล าดับ  การตดิต่อขอใช้บริการส่วนใหญ่เลือก

ช่องทางตดิต่อผา่นทางโทรศัพท์/แฟกซ์ คิดเป็นรอ้ยละ 50.44 รองลงมาติดตอ่ด้วยตนเอง คิดเป็น

ร้อยละ 34.51 และติดต่อผ่านช่องทางจดหมาย/หนังสือราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 10.62 ตามล าดับ 

หนว่ยงานที่ใชบ้ริการส่วนใหญ่ ได้แก่ งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง คิดเป็นรอ้ยละ 

47.79 รองลงมาเป็นงานธุรการ คิดเป็นรอ้ยละ 36.28 และงานยุทธศาสตรแ์ละติดตามประเมินผล 

คิดเป็นรอ้ยละ 8.85 ตามล าดับ 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บรกิารกองแผนงาน 

 1.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการ

ให้บริการ พบว่า ผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 

สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้ การติดต่อประสานงานกับกองแผน

ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ มีระบบการให้บริการที่

เสมอภาคเท่าเทียมกัน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และขั้นตอนการขอรับบริการมคีวามคล่องตัว เข้าใจ

งา่ยไม่ซับซ้อน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามล าดับ 

 1.2  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  เจา้หน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น

มิตร/อัธยาศัยดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแตง่

กายของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และเจ้าหน้าที่มคีวามเอาใจใส่ กระตอืรือร้น และมีความ

พร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 

 1.3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  มีช่องทางการติดตอ่สื่อสารกับกองแผนงานที่

หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ มกีารน าระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่

ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และสถานที่ใหบ้ริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการตดิต่อประสานงาน 

มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ตามล าดับ 

 1.4  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ  พบว่า 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  การได้รับบริการข้อมูลที่ตรงตอ่ความ
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ต้องการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ มคีวามพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการ

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และการได้รับบริการข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนครบถ้วน

สมบูรณ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามล าดับ 

 โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .81   เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  รองลงมามีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงานต่อ

คุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บรกิารของหน่วยงานย่อยในกอง

แผนงาน 

 2.1  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส าหรับงานธุรการ พบว่างานธุรการโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 สามารถ

เรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้ งานด้านการบริหารและธุรการ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.91 รองลงมางานด้านบุคลากร มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และงานด้านการเงนิและพัสดุ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามล าดับ 

 2.2  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง   พบว่างานวิเคราะหง์บประมาณและอัตราก าลัง

โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสาม

ล าดับแรกได้ ดังนี ้ งานด้านงบประมาณรายได้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมางานด้าน

งบประมาณแผ่นดิน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และงานด้านอัตราก าลัง  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

ตามล าดับ 

 2.3  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส าหรับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ พบว่างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้    
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งานด้านการจัดท าและบริการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยสถาบันมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

รองลงมางานด้านข้อมูลเอกสารสารสนเทศ เช่น สารสนเทศสถิติ 5 ด้าน และรายงานประจ าปี มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และงานด้านข้อมูลสถิติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามล าดับ 

 2.4  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส าหรับงานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล  พบว่างานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไปหาน้อยสาม

ล าดับแรกได้ ดังนี ้ งานด้านด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมางานด้าน

แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 11 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และด้านการตดิตาม

ประเมินผลมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ตามล าดับ 

 สรุปได้วา่ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหนว่ยงานย่อยในกอง

แผนงาน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.70 สามารถเรียงล าดับงานจากมากไป

หาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  งานธุรการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาได้แก่งานวิจัยสถาบัน

และสารสนเทศ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  และงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีคา่เฉลี่ย

เท่ากับ 3.67 ตามล าดับ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

อภิปรายผล 

 

 ผลการจากส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีประเด็นที่นา่สนใจและน ามาอภปิรายผล 

ดังนี้ 

  1.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

พบว่า ผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

ระดับความพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับ  Parasuraman (1994:40)  กล่าวว่าปัจจัยที่สง่ผลความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการขึ้นอยู่กับการเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย  ผู้ใชบ้ริการเข้าใจหรอืรับ

บริการสะดวก การเข้าถึงบริการ  ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป  ผูใ้ช้บริการใชเ้วลารอคอย

น้อย  เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับ ผูใ้ช้บริการ  และอยู่ในสภาพที่ผูใ้ช้บริการติดต่อได้

สะดวก  เป็นไปตามผลการศกึษาของกองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(2552 : บทสรุปผูบ้ริหาร) จากการศกึษาเรื่อง รายงานผลส ารวจความพึงพอใจตอ่การใชบ้ริการ

ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2552 โดยมีความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการกอง

แผนงานด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ อยู่ในระดับมาก (    =3.51, S.D.=0.645) โดย

เรียงล าดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานที่ใหบ้ริการเป็นสัดส่วน มีระบบ

การให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ขั้นตอนการขอรับบริการมคีวามคล่องตัวเข้าใจง่ายไม่

ซับซ้อน ให้บริการตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารเผยแพร่ขัน้ตอนการขอรับบริการ 

ตามล าดับ   

 

 2.  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  ซึ่งสอดคล้องกับ 

พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549 :27) กล่าวว่า ปัจจัยที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของผูร้ับบริการประกอบด้วย

คือ ผูใ้ห้บริการ ผู้ด าเนนิการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีสว่นส าคัญในการสร้างใหเ้กิดความพึง

พอใจในการให้บริการของผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวาง

รูปแบบการบริการจะต้องค านึงถึงผูร้ับบริการหรอืผูใ้ช้เป็นส าคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมการใหบ้ริการ 

และน าเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 

เป็นไปตามผลการศกึษาของ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553 : 

บทสรุปผูบ้ริหาร) จากการศึกษาเรื่อง รายงานความพึงพอใจกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ พ.ศ.2553  ครั้งนี้พบว่าผูร้ับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
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ด้านการบริการจากเจา้หนา้ที่หรอืบุคลากรที่ให้บริการ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.01 หรอืคิด

เป็นรอ้ยละ 83.47 หากจ าแนกตามกลุ่มผูร้ับบริการ คือ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผูป้ฏิบัติงาน พบว่า

ผูร้ับบริการกลุ่มผูบ้ริหารมีความพึงพอใจในด้านการบริการจากเจา้หน้าที่หรอืบุคลากรที่ให้บริการ

อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.33 กลุ่มผู้รับบริการที่เป็น

ผูป้ฏิบัติงานมคีวามพึงพอใจมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการบริการจากเจ้าหน้าที่หรอืบุคลากรที่

ให้บริการ และด้านการบริการทางโทรศัพท์และโทรสาร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 หรอืคิด

เป็นรอ้ยละ 81.97 

 

 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  ซึ่งสอดคล้องกับ 

กับ  พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549 :27) กล่าวว่า ปัจจัยที่สง่ผลตอ่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประกอบด้วยคือ ผู้ให้บริการ ผู้ด าเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้

เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของผูร้ับบริการหรอืผูใ้ช้ โดยจะต้องมองหาสถานที่ในการ

ให้บริการที่ผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มสีถานที่กว้างขวางเพียงพอ

และต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้ในทุกด้าน  กระบวนการบริการ 

ผูด้ าเนนิการต่างๆมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการเพื่อเพิ่มความ

คล่องตัว และความสามารถในการตอบสนองตอ่ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มี

คุณภาพ โดยการน าบุคลากรเทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริการ และ

ประสิทธิผลที่เกิดขึน้ ตอ่ผูร้ับบริการหรอืผูใ้ช้ เป็นไปตามผลการศกึษาของ กองแผนงาน ส านักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (2552 : บทสรุปผู้บริหาร) จากการศกึษาเรื่อง รายงานผล

ส ารวจความพึงพอใจตอ่การใชบ้ริการของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2552 ความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการกองแผนงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( =3.66, 

S.D.=0.570) โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานที่ใหบ้ริการ

สะอาด สภาพแวดล้อมดี มีวัสดุอุปกรณ์หรอืสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ 

ติดตอ่ขอรับบริการได้สะดวก มีเจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกและให้ความเข้าใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้  

และมีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ ตามล าดับ 
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 4.  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ  พบว่า 

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ซึ่งสอดคล้องกับ 

Parasuraman (1994:40)  กล่าวว่า การบริการที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่พึงพอใจของ

ผูร้ับบริการนัน้จะต้องประกอบด้วย ความเช่ือถือได้ การตอบสนองเต็มใจที่จะให้บริการ ปฏิบัติตอ่

ผูใ้ช้บริการเป็นอย่างด ีมีความสามารถในการให้บริการ การติดตอ่สื่อสาร การเข้าถึงบริการสะดวก 

ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซอ้นมากเกินไป ใชเ้วลาในการรอคอยน้อย มคีวามสุภาพอ่อนโยน การ

อธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ ความซื่อสัตวย์เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ความเข้าใจในการใหค้ าแนะน าและ

เอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก การจัดสถานที่ใหส้วยงาม

แก่ผู้ใชบ้ริการ   

 

ข้อเสนอแนะ 

 

  ข้อเสนอแนะในการท าการส ารวจครั้งตอ่ไป ส าหรับในประงบประมาณ พ.ศ.2557  กอง

แผนงานมีแนวทางในการบูรณาการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  คือจะน าข้อมูลการ

ส ารวจที่ได้ของแตล่ะปีมาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาว่ากองแผนงาน ได้มกีารปรับปรุง และ

พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างไร และควรพัฒนาและปรับปรุงตอ่ไปอย่างไรในอนาคต เพื่อให้ผล

การส ารวจสามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานของกองแผนงาน 

ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการ และผลงาน

ที่ให้บริการให้มคีุณภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น และตรงกับความตอ้งการของผูร้ับบริการได้อย่าง

แท้จรงิ 
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ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 

จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .81   เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  รองลงมามคีวามพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน  ดา้นสิ่ง

อ านวยความสะดวก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน

ต่อคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า  

 ผูใ้ช้บริการมีความเห็นเกี่ยวกับด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

บุคลากรกองแผนงาน พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรและอัธยาศัยดี ซึ่งก็เป็นปัจจัยส าคัญใน

การตดิต่อสื่อสารกับผูใ้ช้บริการ ซึ่งทางกองแผนงานจะมีการปรับปรุงพัฒนาอบรมให้บุคลากรกอง

แผนงานมคีวามเอาใส่ใจกระตอืรอืต้นในการให้บริการเช่นนี้ตอ่ไป  และในส่วนด้านที่มคีะแนนน้อย

ที่สุด คอื ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งทางกองแผนงานควรจะต้องมีการส่งเสริม

บุคลากรใหเ้ข้ารับการอบรมอย่างตอ่เนื่อง และควรมีการศกึษาดูงานที่หนว่ยงานอื่นที่มรีูปแบบการ

ท างานลักษณะเดียวกัน   ในส่วนของระบบการท างานกองแผนงานควรก าหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานแต่ละงานที่ชัดเจน และปฏิบัติงานตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อลดระยะเวลาในการ

ท างานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เปรียบเทียบผลการท างาน และ

น าผลมาปรับปรุงรูปแบบการท างานเพื่อพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกองแผนงำน  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

*********************************** 
 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้าน 
แผนงาน งบประมาณ บุคลากร และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง         
กองแผนงานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2557 
 ค ำชี้แจง 
 1.  การศึกษานี้มีความมุ่งหมายเพือ่ต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงานภายในมหาวิทยาลยันเรศวร 
และเพื่อน าข้อมลูที่ไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของกองแผนงานต่อไป 
 2.  แบบส ารวจแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
      ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 6 ข้อ 
      ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน จ านวน 16 ข้อ 
      ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยภายในกองแผนงาน จ านวน 12 ข้อ 
      ตอนท่ี 4  ปัญหา อุปสรรคในการขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะส าหรับกองแผนงาน จ านวน 2 ข้อ 
 

ตอนที่ 1  สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ (โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงใน (  ) ที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ) 
 

1)  เพศ    (  )  ชาย (  )  หญิง 
 

2)  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน     (  )  น้อยกว่า 5 ปี (  )  6 - 10 ปี  (  )  มากกว่า 10 ปี 
 

3)  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  (  )  ต่ ากว่าปริญญาตร ี (  )  ปริญญาตร/ีเทียบเท่า   
(  )  ปริญญาโท/เทียบเท่า (  )  ปริญญาเอก 

 

4)  ประเภทของผู้ตอบแบบส ำรวจ (  )  ผู้บริหาร (  )  บุคลากรสายวิชาการ    (  )  บุคลากรสายสนับสนุน   
(  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................ 

 

5)  ช่องทำงกำรติดต่อใช้บริกำรจำกกองแผนงำนที่ท่ำนใช้บ่อยที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยระบุเป็นตัวเลขเรียงล าดับจากมากไปน้อย) 
 (  )  ติดต่อด้วยตนเอง (  )  ผ่านทางโทรศัพท์/แฟกซ์    (  )  ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (  )  ทาง e-mail    (  )  จดหมาย/หนังสือราชการ    (  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................... 

 

6)  ท่ำนเคยติดต่อกำรใช้บริกำรจำกหน่วยงำนย่อยภำยในกองแผนงำนมำกทีสุ่ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ระบุเป็นตัวเลขเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย) 
  (   )  งานธุรการ        
  (   )  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง   

  (   )  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
  (   )  งานยุทธศาสตร์ติดตามประเมินผล 
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ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรภำพรวมของกองแผนงำน  (โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการบริการของกองแผนงานท่ีท่านได้รับบริการในระดับใด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรให้บริกำรของกองแผนงำนต่อผู้ใช้บริกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร      
1.1  การตดิต่อประสานงานกับกองแผนงาน ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี      
1.2  ข้ันตอนการขอรับบริการมคีวามคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน      
1.3  ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม      
1.4  มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน      
2.  ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร      
2.1  ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี      
2.2  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส เป็นมิตร/อัธยาศยัด ี      
2.3  เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ      
2.4  เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง      
2.5  เจ้าหน้าท่ีให้บริการแก่ผู้ใช้บรกิารด้วยความยุติธรรม      
3.  ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
3.1  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกบักองแผนงานท่ีหลากหลาย      
3.2  มีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมลู      
3.3  สถานท่ีให้บริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการติดต่อประสานงาน      
4.  ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร      
4.1  การได้รับบริการข้อมลูที่ตรงกับความต้องการ      
4.2  การได้รับบริการข้อมลูทันเวลาต่อการน าไปใช้      
4.3  การได้รับบริการข้อมลูที่มีความถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์      
4.4  ความพึงพอใจโดยภาพรวมทีไ่ด้รับจากการให้บริการ      
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ตอนที่ 3  ควำมพึงพอใจคุณภำพผลงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนย่อยในกองแผนงำน (โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่
สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการบริการของกองแผนงานท่ีท่านได้รับบริการในระดับใด)  
คุณภาพผลงานของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ีสามารถสะทอ้น (วัดได)้ จาก  
 (1)  ปริมาณงานมีความครบถ้วนสมบูรณ ์ 
 (2)  การส่งมอบงานและการให้บรกิารเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือทันต่อการใช้งาน  
 (3)  ความถูกต้องของผลงานและการให้บริการ และใช้ประกอบการด าเนินงานในคณะ/หน่วยงานไดด้ ี 
 

ประเด็นกำรประเมินในแต่ละหนว่ยงำน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ไม่ได้ใช้
บริกำร 

1. งำนธุรกำร       
  1.1  ด้านการบริหารและธุรการ       
  1.2  ด้านการเงินและพัสด ุ       
  1.3  ด้านบุคลากร       
2.  งำนวิเครำะห์งบประมำณและอัตรำก ำลัง       
  2.1  ด้านงบประมาณรายได ้       
  2.2  ด้านงบประมาณแผ่นดิน       
  2.3  ด้านอัตราก าลัง       
3.  งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ       
  3.1  ด้านข้อมูลสถิต ิ       
  3.2  ด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น สารสนเทศ สถติิ 5 ด้าน และรายงานประจ าป ี       
  3.3  ด้านการบริการข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจยัสถาบัน       
4.  งำนยุทธศำสตร์ติดตำมประเมินผล       
  4.1  ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี       
  4.2  ด้านการติดตามประเมินผล       
  4.3  ด้านแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11       
  4.4  ด้านการวิเคราะหต์้นทุน       
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ตอนที่ 4  ปัญหำ อุปสรรคในกำรขอใช้บริกำร และข้อเสนอแนะส ำหรับกองแผนงำน 
 

 ท่านประสบปญัหาหรือมีอุปสรรคในการติดต่อขอใช้บริการจากกองแผนงานในเรื่องใดบ้าง และมขี้อเสนอแนะในการแกไ้ข
ปัญหานั้นอย่างไร 

ปัญหาและอุปสรรค : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ข้อเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิในการให้บริการกองแผนงานอย่างไร  
 .............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูง ท่ีกรุณำสละเวลำอันมีค่ำ ในกำรตอบแบบส ำรวจฉบับนี ้
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกองแผนงำน มหำวิทยำลัยนเรศวรให้มีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจกลับคืนมาท่ี 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

เบอร์โทร. 055-961415 เบอร์แฟกซ์. 055-961413 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

www.plan.nu.ac.th 




