
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2558 
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กองแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

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.2558  มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และใช้พิจารณาตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

กองแผนงาน  ใคร่ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลข้อคิดเห็น  และ

ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

         กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีนาคม 2558 
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ชื่อเรื่อง   ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร   ปีที่พิมพ ์   2558 

 

บทคัดย่อ 

 

 การจัดท ารายการผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองแผนงาน ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2558 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 114 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 ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการกองแผนงาน  1.1)  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ 
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ดังนี้  การติดต่อประสานงานกับกองแผนได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 

รองลงมาคือ มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และระยะเวลารอ

คอยในการรับบริการมคีวามเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 1.2 )  ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ 

ดังนี้  เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ 

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร/อัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และความเหมาะสม

ของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมี

ความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อย่างละเท่าๆกัน  1.3) ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับ

แรกได้ ดังนี้  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองแผนงานที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 

รองลงมาคือ มีการน าระบบสารสนเทศมาใหบ้ริการเผยแพร่ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และติดต่อ

ขอรับบริการได้สะดวก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ตามล าดับ  1.4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกอง

แผนงานต่อคุณภาพการให้บริการ  พบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก   ทุกข้อ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้การได้รับบริการ

ข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจการได้รับบริการ

ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการได้รับบริการข้อมูลทันเวลาต่อ

การน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามล าดับ  โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกอง

แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.90 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .684  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  รองลงมามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการ

ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ  ตอนที่  2 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและ

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน   2.1)  ความพึงพอใจ

คุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการของหนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านเงิน
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นอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้

ความพึงพอใจขั้นตอนในการโอนเปลี่ยนแปลงเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 รองลงมาพึงพอใจขั้นตอนการจัดท าและตรวจสอบข้อมูลรายรับ เพื่อ

ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และพึงพอใจขั้นตอนในการตั้ง

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ตามล าดับ 2.2) ความพึงพอใจคุณภาพผลงาน

และและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านเงินงบประมาณ

แผ่นดิน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 โดยมีความพึง

พอใจขั้นตอนในการส ารวจความต้องการงบรายจ่ายประจ าปี และพึงพอใจขั้นตอนในการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 อย่างละเท่าๆ กัน  2.3)  ความพึงพอใจ

คุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้าน

อัตราก าลัง พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 สามารถ

เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ ความพึงพอใจรูปแบบการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 รองลงมาพึงพอใจขั้นตอนการด าเนินการขอเพิ่ม/

เปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามล าดับ 2.4)  ความพึงพอใจคุณภาพ

ผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  สามารถ

เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ มีความพึงพอใจกระบวนการใน

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาพึงพอใจมีแบบฟอร์มการ

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมชัดเจนและเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.23 และพึงพอใจมีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.22 ตามล าดับ  2.5) ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านการติดตามประเมินผลแผนต่างๆ  ความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17  สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไป

หาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ มีความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการ

วางแผนเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13รองลงมาพึงพอใจการ

เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี 



ง 

 

และความพึงพอใจการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 อย่างละเท่าๆ กัน  โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .684  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  รองลงมามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ

กองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้ริการ  มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 

 ปัญหาในการใช้บริการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่ากอง

แผนงานขอข้อมูลจากหน่วยงานมีความเร่งด่วนมาก จึงท าให้จัดส่งข้อมูลไม่ทันเวลา ข้อเสนอแนะใน

การท าการส ารวจครั้งต่อไป ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองแผนงานมีแนวทางในการ บูรณา

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือจะน าข้อมูลการส ารวจที่ได้ของแต่ละปีมาเปรียบเทียบ

กัน เพื่อพิจารณาว่ากองแผนงาน ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างไร และควร

พัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไรในอนาคต เพื่อให้ผลการส ารวจสามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานของกองแผนงาน ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะน าไปสู่การ

ปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการ และผลงานที่ใหบ้ริการให้มีคุณภาพ และมีคุณภาพมากขึน้ และ

ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จรงิ 

 



กิตติกรรมประกาศ  

 
 การจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เล่มนี้ สามารถ

ด าเนนิการมาได้และส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้การท าวิจัยนี้ส าเร็จ
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การท ารายงานครั้งนี ้จนสามารถจัดท าเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ดว้ยดี 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนของกองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร 

กองแผนงานมปีระวัติความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้ 

      พ.ศ.2533   เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก  โดยการยก

วิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม

ที่ 107  ตอนที่131 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่นๆ โดยให้แบ่งส่วนราชการ ในส านักงาน

อธิการบดี เป็น กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน (ตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2534 และ

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

ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงาน  ออกเป็น 4 งาน  1. งานธุรการ         

2. งานวิเคราะห์งบประมาณงบประมาณและอัตราก าลัง 3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ    

4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  

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

พฤษภาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงานเพิ่มเติมอีก        

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

วิเคราะห์แผนและงบประมาณ  3.งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4.งานติดตามและประเมินผล  

5. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 

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

28 มกราคม 2552  ได้มีมติอนุมัติให้มีการย้ายงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างไปสังกัดกอง

อาคารสถานที่ และต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145(6/2552) เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2552  ได้มีมติปรับเปลี่ยนชื่องานและเพิ่มงานส่วนราชการกองแผนงาน แบ่งออกเป็น 

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

และอัตราก าลัง  4. งานยุทธศาสตรแ์ละติดตามประเมินผล  5. งานวิเคราะหต์้นทุน 
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วิสัยทัศน์  

“กองแผนงานเป็นศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการวางแผน

พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

 ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการจัดท าแผนให้ เป็นเครื่องมือ

ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ โดยมี

มาตรฐานการตดิตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค ์

 กองแผนงาน  มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองแผนงาน ดังนี้

 1.  เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใชบ้ริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2. เพื่ อตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านแผนงาน  

งบประมาณ  บุคลากร และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

 3.  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็น

ถึงระดับความสัมฤทธิ์ผล หรอือุปสรรคและปัญหาการด าเนินงาน น าไปสู่แนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

เป้ำหมำย 

 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ภำรกิจหลัก 

กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มี

หนา้ที่วเิคราะห ์วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะหน์โยบาย แผนงาน โครงการ จัดท า

และวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อ

เป็นประโยชน์ตอ่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
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ลักษณะงำนและขอบข่ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยทั่วไป 

  1.  งานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทุกชนิด งาน

การเงิน งานพัสดุ งบประมาณ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  2.  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนิสิต บุคลากร อาคารสถานที่ โปรแกรมการศึกษา ภาวะการมีงาน

ท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลมหาวิทยาลัยในรูปของการจัดท ารายงาน

ประจ าปี 

 ด าเนนิการจัดท าสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ด าเนนิการวิจัยสถาบันเพื่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ด าเนินการจัดเก็บและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ โปรแกรม

การศึกษา นิสิต/บัณฑิต บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุน

การวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ด าเนนิการจัดท าเอกสารเผยแพร่สารสนเทศ 

 ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ และให้ค าปรึกษาแนะน า 

 ปฏิบัติงานรว่มกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3.  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง จัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจ าปี  

และจัดท าแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ วงเงินงบประมาณ แนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียด

ค าขอตั้งงบประมาณพร้อมกลั่นกรองเหตุผลรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ

แผ่นดนิและรายได้ 

 วิเคราะห ์เสนอหลักเกณฑ ์การจัดสรรต าแหน่งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

 วิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผล รายละเอียด การขอก าหนดต าแหน่งผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และการให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและอัตราก าลัง 

 ปฏิบัติงานรว่มกันหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4.  งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์แผนงานและโครงการต่าง ๆ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท า

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลแผน/โครงการต่าง ๆ 

 วิเคราะหเ์สนอแนะนโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนา 

 วิเคราะหแ์ละจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 ประสานงานให้มีการด าเนินการตามแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิง

ยุทธศาสตร์ด้วยการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลส าเร็จแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

 ประสานงาน   วิ เคราะห์ โครงการใหม่หรือยกเลิก โครงการเฉพาะกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 ประสาน วิเคราะห์การแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้ง ขยาย ยุบ รวม หรือยกเลิก 

หนว่ยงาน 

 จัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานรว่มกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

5.  งานวิเคราะห์ต้นทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ต้นทุน

ผลผลิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการค านวณต้นทุนผลผลิตส านัก

มาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 
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โครงสร้ำงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำคำรสถำนที่ 

ที่ตัง้ปัจจุบัน :   อาคารมิ่งขวัญ  ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

   เลขที่ 99  ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์  ทุ่งหนองอ้อ 

   หมูท่ี่ 9  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมอืงพิษณุโลก   65000 

 

บุคลำกร 

 การบริหารงานตามโครงสรางงานที่ก าหนด โดยมีบุคลากรในสังกัดกองแผนงาน รวม 

16 คน ในจ านวนนีเ้ป็นข้าราชการ 2 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผน่ดิน) 5 คน และ

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 9 คน   

          บุคลำกรทั้งหมด                   16                  คน 

          ข้าราชการ                        2                 คน 

         พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงนิแผน่ดิน                5  คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงนิรายได้              9  คน 

 

 

 

กองแผนงาน

งานธุรการ

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์และติดตาม
ประมวลผล

หน่วยวิจัย

หน่วยรายงานและเผยแพร่ หน่วยรวบรวมข้อมูล

หน่วยงบประมาณรายได้

งานวิเคราะห์ งบประมาณ
และอัตราก าลัง

หน่วยสารบรรณและ
บริหารงาน

หน่วยการเงินและธุรการ

หน่วยอัตราก าลัง

งานวิเคราะห์ต้นทุน

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยแผนงานและโครงการ

หน่วยงบประมาณแผ่นดิน หน่วยรวบรวมข้อมูล
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 การให้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายขององค์กรทุกแห่งทั้งภาครัฐ

และเอกชนต่างก็แข่งขันการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการใหไ้ด้รับ ความพึงพอใจ

สูงสุด ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงได้เร่งด าเนินการให้มีการปรับปรุงให้การบริการที่ดี ซึ่ง

ผู้ใช้บริการก็คาดหวังจะได้รับการบริการที่จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีการ

ปรับปรุงระบบการให้บริการการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การสร้างจิตส านึกต่อการ

บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้ด าเนิน 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี และคณะ/หน่วยงานตั้งแต่ปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษา 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 2) มิติด้าน

คุณภาพการให้บริการ 3) มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติด้านการพัฒนา

สถาบัน ซึ่งในมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ก าหนดให้วัดผลใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ ตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ” และใช้

ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ 

ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ก าหนดเป้าประสงค์ส าคัญ

ประการหนึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และการใช้ทรัพยากร ที่เหมาะสม 

สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและเอื้อต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็น

ตัวอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและสังคมได้ (Green University)  โดยผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ท าการศึกษาบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือว่ามีความส าคัญต่อการท างานของบุคลากร ที่จะกระทบ

ต่อองค์กรโดยรวม ผลจากการศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงาน ใน

การที่จะส่งเสริมบทบาทต่างๆ ของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ อันน ามาสู่ประสทิธิผลของงานต่อไป    

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

สนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้ก าหนดให้มีการส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งผู้ใช้บริการ

เป็นผู้มาใช้บริการโดยตรงจากกองแผนงาน และน าผลงานวิจัยที่ได้จะน ามาใช้เป็นกรอบ
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แนวความคิด ปรับปรุง ก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน

ของหน่วยงานต่อไป 

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 

 เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริการ กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

วัตถุประสงค์  

   กองแผนงาน  มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองแผนงาน ดังนี้

 1.  เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใชบ้ริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2.  เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวในการปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงาน กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

 3.  เพื่อน าข้อเสนอแนะที่ได้เป็นแนวทางให้บุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

น าไปพัฒนา การใหบ้ริการและการวางแผนการปฏิบัติงานที่มคีุณภาพ ประสิทธิภาพ อันน ามาสู่

ประสิทธิผลของงานต่อไป    

  

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.  ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรในการส ารวจครั้งนี้  คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ บุคลากรกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  

มจี านวนทั้งสิน้ 4,607 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2558) 

กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เข้ามาใช้บริการกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในด้านต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นขอรับข้อมูลทั่วไป หรือการใช้บริการด้านอื่นๆ เป็นต้น จ านวน 140 ชุด และมีผู้ตอบแบบ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 114 คน 



8 

 

3.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของ

ผูใ้ช้บริการ ประกอบด้วย 

 -  เพศ 

 -  ประสบการณก์ารท างาน 

 -  วุฒิการศกึษา 

 -  ประเภทบุคลากร 

  3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้บริการ

ภาพรวมของกองแผนงาน และความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงาน

ย่อยในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 4.  ขอบเขตช่วงเวลาที่วจิัย  เดือนมกราคม 2558 - เดือนมนีาคม 2558 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  ผู้ใช้บริกำร หมายถึง บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาใช้

บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.  บุคลำกรมหำวิทยำลัยนเรศวร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ 

สายสนับสนุน และผูบ้ริหาร 

3.  ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงความชอบใจของบุคลากรที่มีต่อการ

ให้บริการของกองแผนงานในปัจจุบัน โดยความรู้สกึที่มตี่อคุณภาพการให้บริการ  

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  บุคลากรในกองแผนงานได้รับทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ และได้น าผลการ

ประเมินความพึงพอใจไปเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

 2.  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จะเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน/กอง 

ได้น าไปพัฒนาการให้บริการและวางแผนการปฏิบัติงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ อันน ามาสู่

ประสิทธิผลของงานต่อไป    

 



9 

 

บทท่ี 2 

เอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในการส ารวจครัง้นี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบ

และแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.  แนวคดิเกี่ยวและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

1.1  ความหมายและความพึงพอใจ (Satisfactory) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542 : 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ  

หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวัดได้

ทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับ

ความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 

กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอื่น หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบ

ใจและค าว่า “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูก ชอบ เมื่อน าค าสองค ามา

ผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ 

 นัก วิชาการได้ ให้ ค วามหมายของความพึ งพ อใจ  (Satisfactory) พอสรุป ได้ ดั งนี้ 

 กูด (Good. 1973 : 320) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง สภาพคุณภาพ 

หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้นๆ  
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 Benjamin B. Wolman (1973 : 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 

ท่าทีทั่วๆไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มตี่อสิ่งตา่งๆ 3 ประการ คือ 

   1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม 

   2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

   3. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

 ดารา  ทีปะปาล (2542 : 33)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ผลที่ใช้

บริการได้รับความพึงพอใจจากการบริการท าให้เกิดผลตามที่คาดหวังไว้ 

 จุมพล  สัตยาภรณ์  (2542 : 9) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 

องค์ประกอบด้านความรู้สึกดด้านทัศนคติ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงหรอือธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ 

แต่เป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้า โดยบ่งบอกทิศทางว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก 

ทิศทางลบ หรอืไม่มปีฏิกิรยิาตอ่สิ่งเร้านั้น 

 อเนก  สุวรรบัณฑติ (2548 : 169-183) ได้ใหค้วามหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 

เป็นภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพของ

การบริการจากการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการ 

 จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึก

ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือ

เป็นความรูส้ึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรูส้ึกที่บรรลุถึงความ

ต้องการ 

 

1.2  ปัจจัยที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

 พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549 : 27) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

   1.  ผลิตภัณฑ์บริการ ในการน าเสนอบริการนั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มี

คุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการ

จะต้องแสดงให้ผูร้ับบริการหรอืผู้ใช้มองเห็นถึงความต้องการของผู้รับบริการถึงความเอาใจใส่ และ

ความจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑบ์ริการที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้ 
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  2.  ราคาค่าบริการ ความถึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ใช้เกิดจากการประเมิน

คุณภาพและรูปแบบการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายออกไป โดยผู้ด าเนินการจะต้อง

ก าหนดราคาค่า บริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจา่ย

ของผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้ 

  3.  สถานที่บริการ ผู้ด าเนินการจะต้องมองหาสถานที่ ในการให้บริการที่

ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และต้อง

ค านงึถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้ในทุกด้าน 

  4.  การส่งเสริมแนะน าบริการ ผู้ด าเนินการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่

ผูร้ับบริการหรือผู้ใช้ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่างๆ 

เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการหรือผูใ้ช้ได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อบริการ

ต่อไป 

  5.  ผู้ให้บริการ ผู้ด าเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้าง

ให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยในการก าหนดกระบวนการ

จัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้องค านึงถึงผู้รับบริการหรือผู้ใช้เป็นส าคัญ ทั้งแสดง

พฤติกรรมการให้บริการ และน าเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วย

จติส านึกของการบริการ 

  6.  สถาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ด าเนินการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงาม

ของอาคารสถานที่ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่ ใช้สอยที่เหมาะสมลงตัว ก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการบริการ และสื่อภาพลักษณ์นี้ออกไปสู่ผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้อกีด้วย 

  7.  กระบวนการบริการ ผู้ด าเนินการต่างๆมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของ

การจัดระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัว และความสามารถในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการน าบุคลากรเทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่เกิดขึน้ ต่อผู้รับบริการหรอืผูใ้ช้ 
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  Parasuraman (1994 : 40) กล่าวว่า การบริการที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่พึงพอใจ

ของผู้รับบริการนัน้จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

  1.  ความเช่ือถอืได้ (Reliability) ประกอบด้วย 

  -  ความสม่ าเสมอ (Consistency) 

  -  ความพึ่งพาได้ (Dependability) 

  2.  การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย 

   -  ความเต็มใจที่จะให้บริการ 

   -  ความพร้อมที่จะให้บริการและอุทิศเวลา 

   -  มีการตดิต่ออย่างต่อเนื่อง 

   -  ปฏิบัติตอ่ผูใ้ช้บริการเป็นอย่างดี 

3.  ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย 

   -  ความสามารถในการให้บริการ 

   -  ความสามารถในการสื่อสาร 

   -  ความสามารถในความรู้ วิชาการที่จะให้บริการ 

  4.  การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 

   -  ผูใ้ช้บริการเข้าใจหรอืรับบริการสะดวก ระเบียบ ขัน้ตอนไม่ควร

มากมาย ซับซ้อนเกินไป 

   -  ผูใ้ช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 

   -  เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผูใ้ช้บริการ 

   -  อยู่ในสภาพที่ผู้ใช้บริการติดตอ่ได้สะดวก 

  5.  ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy)  ประกอบด้วย 

   -  การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ช้บริการ 

  6.  การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย 

   -  มีการสื่อสารชีแ้จงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 

   -  มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 

  7.  ความซื่อสัตย์ (Credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนา่เชื่อถอื 

  8.  ความมั่นคง (Security) ประกอบด้วย 
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   -  ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน่ เครื่องดื่ม อุปกรณ์ 

  9.  ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย 

   -  การเรียนรูผู้ใ้ช้บริการ 

   -  การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ผูใ้ช้บริการ 

   -  การให้ความสนใจตอ่ผูใ้ช้บริการ 

  10.  การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibility)  

   -  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับบริการ 

   -  การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการ 

   -  การจัดสถานที่ให้สวยงาม สะดวก เชน่ กิจกรรม 5 ส คุณภาพ 

การให้บริการ ISO 9002 
 

 กมล  ชูทรัพย์ และเสถียร  เหลืองอร่าม (2516: 552-553) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้คน

พอใจให้บริการคุม้กับมาให้บริการ 

  1.  ผู้ ใ ช้บริการได้ รับค่ าตอบแทนจากการให้บริการคุ้ มกับมาให้บริการ 

  2.  ลักษณะให้บริการ ผูใ้ช้บริการบางคนเห็นว่าการให้บริการที่มคีุณภาพย่อม 

 ส าคัญกว่าการบริการจากเทคโลโลยีสิ่งแวดล้อม 

   3.  ผู้ ใช้บริการได้รับการยกย่องนับถือ หรือความเคารพจากผู้ ให้บริการ 

   4.  ผู้ให้บริการมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในธุรกิจที่ใช้บริการ เพราะผลตอบแทน 

 จากการให้บริการ 

    5.  ประชาธิปไตยจากการให้บริการ คือผูใ้ช้บริการ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

 หรอืมีสว่นร่วมในการก าหนดรูปแบบการบริการ 

  6.  ความมรีะเบียบในการบริการ 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2539 : 24-37) เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกใน

ทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่

ส าคัญ ๆ ดังนี้  

   1.  สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อม

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจาย สถานที่บริการให้ทั่วถึงเพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า จงึเป็นเรื่องส าคัญ 

   2.  การส่งเสริมแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จาก         

การได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหาก

ตรงกับความเชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความ

ต้องการบริการตามมาได้ 

   3.  ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการบริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็น

บุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหาร 

การบริการที่วางนโยบายการบริการ โดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่ายเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือ

พนักงานบริการที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่

ลูกค้าต้องการ ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 

   4.  สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ เช่น ถุงหิ้วใส่ของ  

กระดาษ จดหมาย - ซอง ฉลากสินคา้ เป็นต้น 

   5.  ขบวนการบริการ มีวิธีการน าเสนอบริการ ในขบวนการการบริการเป็นส่วน

ส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการ

ส ารองห้องพัก  โรงแรม  หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ การให้ระบบ

โทรศัพท์อัตโนมัติในการรับโอนสายในการตดิต่อองค์การตา่ง ๆ เป็นต้น 

 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ ยวข้องกับความ

คาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่ง เพราะไม่

เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ช่วงหนึ่งหากสิ่งคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็

สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามก็
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ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับ

ความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็น

มาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตา่ง ๆ 

 

1.3  การวดัความพึงพอใจที่มตี่อการบริการ 

การวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรียง ขจรศิลป์  (2529)  ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัด 

ทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคล 

เหล่านั้นแทน ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จ ากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น

ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จรงิ ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อม 

เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่ว ๆ ไป 

 มิลเล็ต (Millet.  1954  : 397) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการบริการ Satisfactory  

Service) หรอืความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนัน้เป็นที่พึงพอใจหรอืไม่ โดยวัดได้จาก 

   1.  การให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นใคร (Equalable Service) 

   2.  การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) คือการให้บริการตาม

ลักษณะความจ าเป็นรบีด่วน 

   3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ การบริการอย่างเพียงพอใน

ด้านสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   

   4.  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การบริการจนกว่าจะ

บรรลุผล 

   5.  การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การพัฒนางาน

บริการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ความพึงพอใจหรือการประทับใจ 

หรือ ทัศนคติในแง่ลบ ผู้ให้บริการจึงควรรู้และปฏิบัติตามหลักการให้บริการท่ีดี 7 ประการ

ตามความหมายของค าว่า SERVICE (วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์.  2539 : 7 - 8) คือ 

    5.1  บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใสและความเข้าใจ (Smile) ด้วยความรูส้ึกว่า        

 ผูเ้ข้ารับบริการมคีวามยุ่งยากใจในการแสวงหาสิ่งที่ต้องการและก าลังอยากได้ความ 

 ช่วยเหลือ 

    5.2  บริการสนองตอบด้วยความรวดเร็ว (Early Response) สิ่งนีเ้ป็นคุณสมบัติ 

 ของผู้ให้บริการเชงิรุกซึ่งจะสร้างความประทับใจได้ดี 
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    5.3  บริการพร้อม ๆ ไปกับการให้เกียรติ (Respectful) โดยไม่แสดงอาการดูถูก 

 ผูใ้ช้บริการไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม 

    5.4  บริการด้วยความเต็มใจ (Voluntariness Manner) โดยไม่คดิว่างานเป็นเพียง 

 ภาระรับผิดชอบที่ผ่านเข้ามาเท่านั้น แตแ่สดงออกด้วยความจรงิใจ ด้วยความรูส้ึก 

 สร้างสรรค ์

    5.5  บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเองและหนว่ยงาน (Image Enhancing)   

 โดยใหผู้พ้บเห็นมคีวามรูส้ึกที่ด ีและอยากสนับสนุนเกือ้กูลในภารกิจที่ก าลังด าเนินอยู่ 

    5.7  บริการด้วยความกระตอืรอืร้น (Enthusiasm) การแสดงอาการ 

 กระฉับกระเฉงในลักษณะงดงามและพอเหมาะพอดี 

  สาโรช ไสยสมบัติ (2534 : 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดขึ้นหรือไม่

นั้น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้

มารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจกระท า

ได้หลายวิธีดังตอ่ไปนี ้

   1.  การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอร้อง

หรอืขอความรว่มมอืจากบุคคลที่ตอ้งการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้

ให้เลือกตอบ หรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่

หน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการระยะเวลาในการ

ให้บริการ บุคลากรที่ใหบ้ริการ เป็นต้น 

   2.  การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้

บริการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์  ที่จะจูงใจให้ผู้ถูก

สัมภาษณ์ ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการที่

ประหยัดและมีประสทิธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 

   3.  การสังเกต เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้

บริการได้โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจาก         

การได้รับการบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับ

บริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผน ที่

แนน่อน  จงึจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการได้อย่างถูกต้อง 

 ภณิดา ชัยปัญญา (2541 : 11) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธี

ดังตอ่ไปนี ้
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  1.  การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท าได้ใน

ลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจใน

ด้านต่างๆ 

  2.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ

วิธีการที่ดีจะได้ขอ้มูลที่เป็นจรงิ 

  3.  การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 

ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนีต้้องอาศัยการกระท าาอย่างจริงจัง และสังเกต

อย่างมรีะเบียบแบบแผน 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างตน้พอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ

ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้นสามารถสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางร่างกายและ

จติใจได้เหมาะสมและเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนัน้ ๆ 

 

1.4  ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ 

 ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการด าเนินงานบริการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

                    1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

                    บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความ

ต้องการส่วนบุคคล ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมี

ประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็

เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการ

บริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่าง ๆ หาก

เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยสามารถท าให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อม

ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ เช่น ลูกค้าเข้าไปในร้านอาหารและสั่งอาหาร

ชนิดหนึ่งพนักงานเสิร์ฟอาหารน าอาหารมาเสิร์ฟอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้า

ย่อมเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ แต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานเสิร์ฟน าอาหารมา

เสิร์ฟไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อ

บริการที่ได้รับ 
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2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง

ในสถานการณห์นึ่ง 

                    ในสถานการณ์การบริการ ก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐาน

ของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อ

บริการ ประสบการณ์ดั้งเดิมที่ เคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อื่น การรับทราบข้อมู ลการ

รับประกันบริการจากโฆษณา การให้ค ามั่นสัญญาของผู้ใหั้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่

ผูร้ับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรของการให้บริการตอลดช่วงเวลาของความจริง 

สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่อนที่จะมารับบริการหรือความคาดหวังในสิ่งที่คิดว่า

ควรจะได้รับ ( Expectations) นี ้มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือารพบปะระหว่าง

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริง

ในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น (Performance) กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตาม

ความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยู่ผู้รับบริการ

ย่อมเกิดความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงกว่าหรือต่ ากว่า

นับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อน (Unconfirmation ) จากความคาดหวังดังกล่าว ทั้งนี้ช่วงความ

แตกต่าง ( Discrepancy ) ที่เกิดขึ้นจะชีใ้ห้เห็นถึงระดับของความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมาก

น้อยได้ ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่

พึงพอใจ เช่น ลูกค้าไปท าผมที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งและคาดหวังว่าจะใช้เวลาสระและแต่งทรง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าอื่นและมีช่างท าผมว่างอยู่หลายคนจงึช่วยกันตกแตง่ทรงผม

อย่างประณีต ตามที่ลูกค้าต้องการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกว่าที่ลูกค้าคาดไว้ หากประเมินความ

พึงพอใจที่เกิดขึ้น สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการบริการสูงกว่าความคาดหวังที่มีอยู่ ( ข้อยืนยันเบี่ยงเบน

ไปในทางบวก ) แสดงว่า ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ (สูง) ในสถานการณ์ตรงข้าม ถ้าลูกค้าต้อง

เสียเวลารอนานกว่าที่คาดไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได้ (ข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางลบ) 

                    3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น 

                    ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามา

เกี่ยวข้อง กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อ

สิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ในอีกช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนอง
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อย่างถูกต้อง บุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็น

ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกันก็ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกใน

ระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วน

ใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่าง ๆ เช่น ลูกค้า

ไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และเลือกซื้อที่มีตราผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ปรากฏว่าสินค้า

ช ารุดใช้งานไม่ได้ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พงึพอใจ เมื่อน าสินค้าไปขอเปลี่ยนชิน้ใหม่ พนักงานขายให้

การดูแลอย่างดีกล่าวค าขอโทษและเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่มาให้พร้อมช่วยเหลือทดสอบการท างาน 

ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนความรู้สึกไม่พึงพอใจเป็นพึงพอใจและยิ่งรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นที่พนักงานยอมรับ

ข้อบกพร่อง และเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยที่ดี   (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558 : เว็บไซต์)  

 

 

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 อังคณา  ศรีมุลตรี (2548 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ระบบปกติ และระบบพิเศษ ต่อการให้บริการของกองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  โดยศึกษาใน  5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ 

ด้านข้อมูล ด้านเวลาการให้บริการ  ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ระบบปกติ และระบบพิเศษ จ านวน 309 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม

แบบแบ่งช้ัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตมีความพึงพอใจโดยส่วนรวม และรายด้านอยู่ในระดับปาน

กลาง เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า ดังนี้ ด้านเวลาการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน

อาคารสถานที่ ด้านข้อมูล  และด้านบุคลากร 2) นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    

1 ด้าน คือ ด้านเวลาการให้บริการ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน

อาคารสถานที่ ด้านข้อมูล และด้านบุคลากร 3) นิสิตระบบปกติและระบบพิเศษ มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ 

ด้านเวลาการให้บริการ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านอาคาร

สถานที่ ด้านข้อมูล และด้านบุคลากร 4) นิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
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สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มคีวามคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านเวลาการให้บริการ 

และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านข้อมูล และด้าน

บุคลากร 

 นางกมลทิพย์  มิตตะสิทธินันท์  และคณะ (2554 : บทคัดย่อ ) จากการศึกษาเรื่อง

บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร กองบริการการศึกษา ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรกองบริการการศึกษา ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ โดยหัวข้อที่ 1) บรรยากาศองค์กร แบ่ง

ออกเป็น 6 ด้าน  ด้านโครงสร้างองค์กร  ด้านมาตรฐานการท างาน ด้านความมีส่วนเกี่ยวข้องและ

รับผิดชอบในการท างาน  ด้านการรับรู้ผลงานและรางวัล  ด้านการให้ความสนับสนุนและความ

อบอุ่น  ด้านความรู้สึกผูกพัน  หัวข้อที่ 2) ประสิทธิภาพในการท างาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  

ด้านความรู้ และทักษะในงานที่รับผิดชอบ  ด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ด้านการ

ปรับปรุงรูปแบบการท างาน  ด้านการสรุปผลการท างาน และแนวทางแก้ไข กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  

คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จ านวน 23 คน เก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นให้สอดคล้องกับการก าหนดตัวชีว้ัดของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยผ่านการประเมินจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้อ านวยการกอง

บริการการศึกษา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้กลับคืนมาทั้ งสิ้น 23 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติภาคบรรยายได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. บรรยากาศองค์กรในภาพรวม ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก (  = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน

ความรู้สึกผูกพัน (  = 3.87) รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านมาตรฐานการท างาน ด้าน

ความมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการท างาน และด้านการรับรู้ผลงานและรางวัล  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน (  = 3.83) และด้านการให้ความสนับสนุนและความอบอุ่น (   = 3.63) ตามล าดับ      

2. ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรกองบริการการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  

= 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความรูแ้ละทักษะใน

งานที่รับผิดชอบ (  = 3.83) รองลงมาเป็นด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (   = 3.78) 
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และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงรูปแบบการท างาน และด้านการสรุปผลการ

ท างาน และแนวทางแก้ไขมีคา่เฉลี่ยเท่ากัน คือ (  = 3.57) ตามล าดับ 

  ณัชชา มณีวงศ์และคณะ (2555 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ

ทางการเรียนเพราะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

วัตถุประสงค์คือ หนึ่งเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร   ด้านอาคารสถานที่  ด้านการให้บริการผู้เรียนและด้านสังคม

กลุ่มเพื่อน สองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาโดยจ าแนกตามเพศ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษาคือ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร จ านวน 286  ราย  โดยการ

สุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ใช้ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้การทดสอบค่าที ( t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ ด้านการใหบ้ริการผู้เรยีน ดา้นสังคมกลุ่ม

เพื่อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนก

ตามเพศพบว่า ด้านอาคารสถานที่และด้านการให้บริการผู้เรียน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับความพึงพอใจด้านสังคมกลุ่มเพื่อน มีความแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552 : สรุปผลการ

วิเคราะห์) จากการศึกษาเรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน

กองแผนงานได้รับทราบความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่างๆ ในมุมมองของผู้ใช้บริการ และน าผลการ

ประเมิน รวมถึงขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มตี่อการให้บริการของกองแผนงาน ไปเป็นข้อมูล

ประกอบในการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ การศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม และผูป้ระเมินจะเป็น

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเคยได้รับบริการจากกอง อันประกอบด้วยผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย วิธีการด าเนินการ ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยัง
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ผู้ใช้บริการผ่านระบบ e-mail ที่มีทั้งแบบถึงตัวบุคลากร และส่งให้หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้ งสิ้น 102 ชุด กระจายครบคลุมทุกวิทยาเขต และ

กลุ่มเป้าหมาย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าความถี่ร้อยละ ค่า เฉลี่ย แล้วน าเสนอโดยการ

พรรณนาในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม

ของกองแผนงานในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย8.58) โดยข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 

คือ การให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 9.01)รองลงมา คือ การให้

ค าปรึกษา/แนะน าอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ และการให้บริการด้วยความเช่ียวชาญ ตามล าดับ  

(คะแนนเฉลี่ย 9.00 และ 8.75) ส่วนข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต ่ากว่าข้ออื่นๆ คือ ความชัดเจนใน

กระบวนการและระบบงาน (คะแนนเฉลี่ย 8.31) รองลงมาคือ การให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

(คะแนนเฉลี่ย 8.34) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ (คะแนนเฉลี่ย 8.35) 

ตามล าดับ ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยรวมของแต่ละงาน พบว่า 

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการของงานต่าง ๆ ในกอง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ถึงมาก

ที่สุด โดยพบว่า งานวิจัยสถาบัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 8.70) 

รองลงมา คือ งานแผนงานงบประมาณ งานธุรการ และงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 

ตามล าดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.69, 8.67 และ 8.46) และมีรายละเอียดในแต่ละงาน ดังนี้งาน

วิเคราะห์และประสานการวางแผน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานวิเคราะห์

และประสานการวางแผน ในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.46) โดยข้อที่มีคะแนนความพึง

พอใจสูงสุด คือ การให้ค าปรึกษา/แนะน าอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ และการให้บริการด้วย

อัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 8.96 เท่ากัน) ส่วนข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ ากว่า

ข้ออื่นๆ คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ (คะแนนเฉลี่ย  8.02) รองลงมาคือ การ

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และการให้บริการโดยค านึงถึงความเร่งด่วน/ความส าคัญของงาน

ตามล าดับ (คะแนนเฉลี่ย 8.14 และ 8.24) งานแผนงานงบประมาณ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของงานแผนงานงบประมาณในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.69) โดยข้อที่มี

คะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 

9.13) รองลงมาคือ การให้ค าปรึกษา/แนะน าอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ (คะแนนเฉลี่ย 9.10) และ

การให้บริการด้วยความถูกต้อง (คะแนนเฉลี่ย 8.77) ส่วนข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ ากว่าข้ออื่นๆ 

คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ (คะแนนเฉลี่ย 8.38) รองลงมาคือ การใหบ้ริการ

โดยค านึงถึงความเร่งด่วน/ความส าคัญของงานและการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตามล าดับ 

(คะแนนเฉลี่ย 8.48 และ 8.50) งานวิจัยสถาบัน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

งานวิจัยสถาบันในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.70) โดยข้อที่มีคะแนนความ พึงพอใจสูงสุด 
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คือ การให้ค าปรึกษา/แนะน าอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ (คะแนนเฉลี่ย 9.15) รองลงมาคือ การ

ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 9.12) และการให้บริการด้วยความ

เชี่ยวชาญ (คะแนนเฉลี่ย 8.95) ส่วนข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ ากว่าข้ออื่นๆ คือ การให้บริการ

ด้วยความรวดเร็ว (คะแนนเฉลี่ย 8.33) รองลงมา คือความเหมาะสมของระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

และการให้บริการโดยค านึงถึงความเร่งด่วน/ความส าคัญของงาน (คะแนนเฉลี่ย 8.39 และ 8.45) 

ตามล าดับงานธุรการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานธุรการในระดับพึงพอใจ

มาก (คะแนนเฉลี่ย8.67) โดยข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการด้วยอัธยาศัย

ไมตรีที่ดี มีจิตบริการ (คะแนนเฉลี่ย 9.14) 

 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2553 : บทสรุป

ผูบ้ริหาร) จากการศึกษาเรื่อง รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ กองบริหารงาน

บุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลจาก

การวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่รับบริการจากกองบริหารงาน

บุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และผูท้ี่มารับบริการส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสาย ค. โดยมีความถี่ที่มา

รับบริการ เดือนละ 1 – 2 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใช้บริการจากกอง

บริหารงานบุคคลในด้านบุคลิกภาพของผู้ ให้บริการในระดับมาก (  = 3.60 S.D. = .73) 

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

ในระดับปานกลาง (  = 3.11 S.D. = .76) ตามล าดับ  ด้านการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในเรืองการให้บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ เป็นอันดับ 1 ในระดับปานกลาง     

(  = 3.46 S.D. = .80) รองลงมาความรวดเร็วของการให้บริการ การตอบค าถามและการ

แก้ปัญหา, ความกระตือรือร้นของผู้ให้บริการ, การแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการให้บริการ 

และการลดขั้นตอนในการให้บริการ ตามล าดับ  ด้านบุคลิกภาพของผู้ ให้บริการ  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรืองการแต่งกาย เป็นอันดับ 1 ในระดับมาก (  = 3.77 S.D. = 

.77) รองลงมามนุษยสัมพันธ์ดี บริการด้วยความเป็นมิตร, พูดจาสุภาพ ไพเราะ และร่าเริงยิ้มแย้ม

แจ่มใส ตามล าดับ ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรืองความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ที่ ให้บริการ เป็นอันดับ 1 ในระดับมาก (   = 3.51 S.D. = .82) 

รองลงมา บอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร, ขนาดของสถานที่ที่ให้บริการ และที่นัง 

ส าหรับผู้รับบริการ ตามล าดับ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการ

ให้บริการของกองบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 

 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553 : บทสรุปผู้บริหาร) จาก

การศึกษาเรื่อง รายงานความพึงพอใจกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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งบประมาณ พ.ศ.2553  ครั้งนี้พบว่าผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในการให้บริการทั่วไปในระดับมาก 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  หรือคิดเป็นร้อยละ 81.21  ในกรณีที่จ าแนกเป็นรายด้าน

ผูร้ับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการบริการจากเจา้หน้าที่หรอืบุคลากรที่ใหบ้ริการ โดย

มีคา่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.01 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 83.47 หากจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ คือ กลุ่ม

ผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พบว่าผู้รับบริการกลุ่มผู้บริหารมีความพึงพอใจในด้านการบริการ

จากเจ้าหน้าที่หรอืบุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 หรอืคิดเป็น

ร้อยละ 81.33 กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการ

บริการจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการบริการทางโทรศัพท์และโทรสาร โดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.97 ผลการส ารวจในด้านคุณภาพผลงานในการ

ให้บริการกองแผนงาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพผลงาน กองแผนงานในระดับ 

มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.54 ผลงานที่ผู้รับริการมีความพึง

พอใจมากที่สุด คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551-2554 โดยมี

ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  5 .11  หรือคิ ด เป็ น ร้อยละ 85 .17  รอ งลงมาคื อ  แผนปฏิ บั ติ ราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.10 หรอืคิดเป็นร้อยละ 85.17อยู่ในระดับ

ดีมาก นอกจากนี้ผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการ 

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ ผู้รับบริการมีความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการ 

คือ กองแผนงานเป็นศูนย์กลางการเรียนด้านนโยบายและแผน มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล สถิติ

ที่มีความส าคัญ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ

เพื่อการปรังปรุงการให้บริการ กองแผนงาน มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน   

การสรา้งเครือขา่ยด้านแผน ด้านงบประมาณ มีการหมุนเวียนงาน เพื่อให้เกิดความช านาญในทุกๆ 

ด้าน เป็นต้น 

 กองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (2552 : บทสรุปผู้บริหาร) จาก

การศึกษาเรื่อง รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของกองแผนงาน มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจ าปี 2552 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงาน

พัฒนาการให้บริการ โดยกองแผนงานได้แจกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง

แผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2552 ให้กับหนว่ยงานและคณะ จ านวน 100 ชุด หน่วยงาน

และคณะตอบกลับมายังกองแผนงาน จ านวน 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ 38.00 ผลการส ารวจมี

ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.  มีผู้รับบริการเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 38 คน เป็นเพศหญิงมากว่า

เพศชาย (เพศหญิง ร้อยละ 86.80 เพศชาย ร้อยละ 13.20) ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 

(ร้อยละ 97.40) รองลงมาผู้บริหาร (ร้อยละ 2.60) ตามล าดับ ส่วนใหญ่ติดต่อขอใช้บริการผ่าน

โทรศัพท์ (ร้อยละ68.40 ) รองลงมา ติดต่อด้วยตนเอง (ร้อยละ23.70) จดหมาย/หนังสือราชการ 
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(ร้อยละ 5.30) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 2.60) ตามล าดับ  2. การส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 

เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการกองแผนงานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (  = 3.64, 

S.D.=0.600) โดยมีรายละเอียดดังนี้  1) ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการกองแผนงานด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ( =3.51, S.D.=0.645) โดยเรียงล าดับความ

พึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน มีระบบการให้บริการที่

เสมอภาคเท่าเทียมกัน ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัวเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ให้บริการ

ตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ ตามล าดับ  2)ความพึง

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

เรียงล าดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ เจา้หน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

และมีความเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับ

กาลเทศะ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการได้ และเจ้าหน้าที่อธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

ตามล าดับ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ

มาก ( =3.66, S.D.=0.570) โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 

สถานที่ให้บริการสะอาด สภาพแวดล้อมดี มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการอย่างเพียงพอ ติดต่อขอรับบริการได้สะดวก มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้ความ

เข้าใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  และมีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 

ตามล าดับ  4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงานด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ

มาก  ( =3.61, S.D.=0.737)  โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 

ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ได้รับบริการตรงตามความต้องการ ได้รับบริการทันต่อความต้องการ

น าไปใช้งาน และการแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว ตามล าดับ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการ 

 

ในการส ารวจครัง้นี้ เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 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 4,607 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2558) 

2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ เข้ามาใช้บริการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอรับข้อมูลทั่วไป หรือ

การใช้บริการด้านอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 140 คน  และมีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 114 คน 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวจิัย 

1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

ประกอบด้วย  -  เพศ 

  -  ประสบการณก์ารท างาน 

  -  ประเภทบุคลากร 

  -  หนว่ยงานย่อยภายในกองแผน  
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 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมของกอง

แผนงาน และความพึงพอใจคุณภาพผลงานและการให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกอง

แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 6 ข้อ ลักษณะของแบบ

ส ารวจเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน จ านวน 17 ข้อ 

แบบส ารวจมลีักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

ของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน จ านวน 13 ข้อ แบบส ารวจมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) 6 ระดับ 

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้กองแผนงานพัฒนาการให้บริการ จ านวน 2 ข้อ 

ลักษณะเป็นแบบข้อค าถามปลายเปิด 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .2558 ใช้วิธีการวิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  ในประเภทของงานวิจัยเชิงส ารวจโดยด าเนินการระหว่างเดือน  มีนาคม-พฤษภาคม การ

เก็บข้อมูลได้ด าเนินการโดยขอความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ ที่เป็นบุคลากรกลุ่มผู้บริหารและ

กลุ่มปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกองแผนงาน โดยส่งแบบส ารวจไปยังคณะ และหน่วยงานต่างๆ จ านวน 140 ชุด และ

มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 114 คน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะหผ์ลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย  

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เป็นรายข้อ รายด้าน ตามขอบข่ายการประเมนิ 

3. การส ารวจความพึงพอใจคุณภาพผลงานและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงานโดยใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ ตามขอบข่ายการ

ประเมิน 

4. ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้กองแผนงานพัฒนาการให้บริการ น าเสนอโดยการเขียนบรรยาย

พรรณนา 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิ เคราะห์ข้อมูลค านวณค่าสถิติต่ างๆ  ได้ แก่  ค่ าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยมีหลักเกณฑ์ใน

การวิเคราะหแ์ละแปลผล ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นรายข้อค าถามใช้การแจกแจงความถี่และการคิดค่าร้อยละ  ซึ่ง

การแปรผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละในแต่ละข้อค าตอบ  

2. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบในแต่ละข้อของค าตอบ (Item) เป็นการคิดค่าคะแนนโดยมี

เกณฑก์ารให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อดังนี ้ 

 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. การวิเคราะห์คะแนนในตัวชี้วัด หลังจากได้คะแนนของข้อค าตอบแต่ละข้อจะมีการคิดค่า

คะแนนในตัวชี้วัดแต่ละด้าน โดยการรวมคะแนนรายข้อแล้วน ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยส าหรับตัวชี้วัดใน

ด้านต่างๆ ซึ่งมีหลักเกณฑก์ารประเมนิผลตามช่วงคะแนน 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

เกี่ยวกับสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้ (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 ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยน าเสนอผลการ

วิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

  ตอนที่ 2  ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการกองแผนงาน  

  ตอนที่ 3  ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและกระบวนการ/ขัน้ตอนการ

ให้บริการของหนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน 

  ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะที่ตอ้งการใหห้นว่ยงานพัฒนาการให้บริการ  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองแผนงาน ได้ใช้วิธีการแจกแบบ

ส ารวจแบบสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ที่มาใช้บริการกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น 140 คน  และมีผู้ตอบแบบส ารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 

114 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.43 
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การส ารวจครัง้นี้ น าเสนอผลการวิเคราะหอ์อกเป็น  4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกอง

แผนงาน  

 

ตารางที ่1 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งตามเพศ 

เพศ (n=114) จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 22 19.30 

หญิง 92 80.70 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามเพศ พบว่า มีผู้ตอบแบบ

ส ารวจที่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70  ส่วนเพศชายมี จ านวน

เพียง 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.30 

 

ตารางที่ 2  ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประสบการณก์ารท างาน 

ประสบการณ์การท างาน 

(n=114) 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 8 7.02 

6 - 10 ปี 27 23.68 

มากกว่า 10 ปี 79 69.30 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประสบการณ์การท างาน 

พบว่า มีผู้ตอบแบบส ารวจมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด จ านวน 79 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมามีผู้ตอบแบบส ารวจมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6 – 10  

ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 และมีผู้ตอบแบบส ารวจมีประสบการณ์การท างาน      

น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.02  
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ตารางที่ 3  รอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามวุฒิการศกึษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา 

(n=114) 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 2.63 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 24 21.05 

ปริญญาโท/เทียบเท่า 82 71.93 

ปริญญาเอก 5 4.39 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

พบว่า ส่วนใหญ่มีผู้ตอบแบบส ารวจมีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

มากที่สุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 และวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ใน

ระดับปริญญาเอก  จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.39  

 

ตารางที่ 4  รอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามประเภท 

ประเภท 

(n=114) 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ

(คน) 

ร้อยละ 

ผูบ้ริหารสายวิชาการ 4 3.51 

ผูบ้ริหารสายสนับสนุน 28 24.56 

บุคลากรสายสนับสนุน 82 71.93 

อื่นๆ 0 0.00 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประเภท พบว่า มีผู้ตอบ

แบบส ารวจเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.93 รองลงมา

เป็นผูบ้ริหารสายสนับสนุน จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.56 และมีเพียง 4 คน เป็นผูบ้ริหาร

สายวิชาการ  คิดเป็นรอ้ยละ 3.51 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจแบ่งตามประเภทของบุคลากร 

 

ตารางที่ 5  ร้อยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามช่องทางการติดตอ่ขอใช้บริการ 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามช่องทางการติดต่อขอใช้

บริการบ่อยที่สุด ส่วนใหญ่เลือกช่องทางการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/แฟกซ์ จ านวน 97 คน   

คิดเป็นร้อยละ 37.31  รองลงมาติดต่อด้วยตนเอง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08  และ

ติดต่อผ่านช่องทางจดหมาย/หนังสือราชการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 

**หมายเหตุ ช่องทางการติดตอ่ขอใช้บริการ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

ช่องทางการติดต่อ(ได้มากกว่า1) 

(n=114) 

ส่วนใหญเ่ลือกช่องทางการตดิต่อ ร้อยละ 

ติดตอ่ด้วยตนเอง 60 23.08 

ผา่นทางโทรศัพท์/แฟกซ์ 97 37.31 

ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 7.31 

ทาง e-mail  38 14.62 

จดหมาย/หนังสือราชการ 46 17.69 

อื่นๆ 0 0.00 

4 คน; ผู้บริหารสายวิชาการ; 
3.51%

28 คน; ผู้บริหารสาย
สนบัสนนุ; 24.56%

82 คน; บคุลากรสาย
สนบัสนนุ; 71.93%
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ตารางที่ 6  รอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจแบ่งตามหน่วยงานที่ใช้บริการ 

 หน่วยงานท่ีใช้บริการ 

(n=114) 

หน่วยงานที่ใช้บรกิาร

เป็นส่วนใหญ ่

ร้อยละ 

งานธุรการ 72 27.80 

งานวิเคราะหง์บประมาณและอัตราก าลัง 95 36.68 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 28 10.81 

งานยุทธ์ศาสตรแ์ละติดตามประเมินผล 64 24.71 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามหน่วยงานที่ใช้บริการ

บ่อยที่สุด ได้แก่งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง  คิดเป็นรอ้ยละ 36.68  รองลงมางาน

ธุรการ คิดเป็นรอ้ยละ 27.80 และงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล คิดเป็นรอ้ยละ 24.71

และมีเพียงรอ้ยละ 10.81 ใช้บริการกับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ    

**หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อขอใชบ้ริการ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2  ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบส ารวจแบ่งตามหน่วยงานที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 

 

 

งานธุรการ, 27.80%
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งบประมาณและ

อัตราก าลัง, 36.68%
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24.71%
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน  

 จากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ   

กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่างๆ ได้แก่ความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้ริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยให้คะแนนตามระดับ

ความพึงพอใจตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยแสดงผลการส ารวจในรูปของค่าเฉลี่ย ซึ่งทาง   กอง

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 

 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอน

การให้บริการ 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  การติดตอ่ประสานงานกับกองแผนงานได้รับความสะดวกและ

เป็นไปด้วยด ี
3.93 .590 มาก 

2.  ขั้นตอนการขอรับบริการมคีวามคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 3.79 .698 มาก 

3.  ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมคีวามเหมาะสม 3.82 .667 มาก 

4.  มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 3.91 .644 มาก 

รวม 3.96 .621 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.96 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  การติดต่อ

ประสานงานกับกองแผนได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา

คือ มีระบบการใหบ้ริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และระยะเวลารอคอย

ในการรับบริการมคีวามเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแตง่กายของเจา้หน้าที่ 3.96 .709 มาก 

2.  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมติร/อัธยาศัยดี 3.97 .761 มาก 

3.  เจ้าหน้าที่มคีวามเอาใจใส่ กระตอืรือร้น และมีความพร้อมในการ

ให้บริการ 
3.96 .734 มาก 

4.  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 3.80 .796 มาก 

5.  เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดว้ยความยุติธรรม 4.05 .675 มาก 

รวม 3.95 .725 มาก 

 

จากตารางที่ 8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.95 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการด้วยความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้ม

แย้มแจม่ใส เป็นมติร/อัธยาศัยดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และความเหมาะสมของบุคลิกภาพและ

การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมใน

การให้บริการ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อย่างละเท่าๆกัน  
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ตารางที่ 9  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวย         

ความสะดวก 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  ติดตอ่ขอรับบริการได้สะดวก 3.90 .666 มาก 

2.  มช่ีองทางการตดิต่อสื่อสารที่หลากหลาย 3.98 .652 มาก 

3.  มีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้มูล 3.94 .706 มาก 

4.  สถานที่ใหบ้ริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการตดิต่อประสานงาน 3.86 .700 มาก 

รวม 3.92 .681 มาก 

 

จากตารางที่ 9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

กองแผนงานที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 รองลงมาคือ มีการน าระบบสารสนเทศมา

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และติดต่อขอรับบริการได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.90 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 10  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  การได้รับบริการข้อมูลที่ตรงต่อความตอ้งการ 3.88 .651 มาก 

2.  การได้รับบริการข้อมูลทันเวลาต่อการน าไปใช้ 3.74 .715 มาก 

3.  การได้รับบริการข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน 3.82 .705 มาก 

รวม 3.81 .693 มาก 

 

จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการ

ให้บริการ  พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.81 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  การได้รับบริการข้อมูลที่

ตรงต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจการได้รับบริการ

ข้อมูลที่มคีวามถูกต้องและครบถ้วน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการได้รับบริการข้อมูลทันเวลา

ต่อการน าไปใช้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน 

แต่ละด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 3.86 .621 มาก 

2.  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ 3.95 .725 มาก 

3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
3.92 .681 มาก 

4.  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ   3.81 .693 มาก 

รวม 3.90 .684 มาก 

 

โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .684  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับ

แรก ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  รองลงมามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ  มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการภาพรวมของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน 

3.86

3.95

3.92

3.81

3.9

3.7 3.75 3.8 3.85 3.9 3.95 4

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้…

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านส่ิงอ านวย…

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการ…

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  โดยภาพรวม 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร

ของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

 จากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกอง

แผนงาน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในแต่ละงาน  โดยให้คะแนนตามระดับ

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 

 

ตารางที่ 12  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน 

ด้านเงนินอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงนิรายได้ 

ประเด็นการประเมิน ด้านเงนินอกงบประมาณแผ่นดิน  

ประเภทเงนิรายได้ 
ค่าเฉลี่ย แปลความ 

1.1  ขั้นตอนการจัดท าและตรวจสอบข้อมูลรายรับ เพื่อประกอบการจัดท า

งบประมาณรายจา่ย 
3.31 ปานกลาง 

1.2  ขั้นตอนในการโอนเปลี่ยนแปลงเงนินอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ 3.38 ปานกลาง 

1.3  ขั้นตอนในการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 3.25 ปานกลาง 

รวม 3.31 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 12 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงิน

รายได้ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 สามารถ

เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ ความพึงพอใจขั้นตอนใน

การโอนเปลี่ยนแปลงเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 

รองลงมาพึงพอใจขั้นตอนการจัดท าและตรวจสอบข้อมูลรายรับ เพื่อประกอบการจัดท า
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งบประมาณรายจ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และพึงพอใจขั้นตอนในการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

ระหว่างปี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 13  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน 

ด้านงบประมาณแผ่นดนิ 

ประเด็นการประเมิน ด้านงบประมาณแผ่นดิน ค่าเฉลี่ย แปลความ 

1.1  ขั้นตอนในการส ารวจความต้องการงบรายจ่ายประจ าปี 3.17 ปานกลาง 

1.2  ขั้นตอนในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผน่ดิน 3.17 ปานกลาง 

รวม 3.17 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 13 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านเงินงบประมาณแผ่นดิน พบว่าความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 โดยมีความพึงพอใจขั้นตอนในการ

ส ารวจความต้องการงบรายจ่ายประจ าปี และพึงพอใจขั้นตอนในการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณแผ่นดนิ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.17 อย่างละเท่าๆ กัน 

 

ตารางที่ 14  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน 

ด้านอัตราก าลัง 

ประเด็นการประเมิน ด้านอัตราก าลัง ค่าเฉลี่ย แปลความ 

1.1  รูปแบบการวิเคราะหอ์ัตราก าลัง 2.95 ปานกลาง 

1.2  ขั้นตอนการด าเนินการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงงบประมาณแผน่ดิน 2.90 ปานกลาง 

รวม 2.93 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 14 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านอัตราก าลัง พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.93 สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย

สามล าดับแรกได้ ดังนี้ ความพึงพอใจรูปแบบการวิเคราะห์อัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
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รองลงมาพึงพอใจขั้นตอนการด าเนินการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.90 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 15  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน 

ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ประเด็นการประเมิน ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี ค่าเฉลี่ย แปลความ 

1.1  มีกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 3.32 ปานกลาง 

1.2  มีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 3.22 ปานกลาง 

1.3  มีแบบฟอร์มการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุม

ชัดเจนและเป็นระบบ 
3.23 ปานกลาง 

รวม 3.26 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 15 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการของหน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี ความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.26  สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไป

หาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ มีความพึงพอใจกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาพึงพอใจมีแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมชัดเจนและเป็นระบบ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และพึงพอใจมี

แนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน 

ด้านการติดตามประเมินผลแผนต่างๆ 

ประเด็นการประเมิน ด้านการติดตามประเมินผลแผนต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย แปลความ 

1.1  มกีารเปิดโอกาสใหห้นว่ยงานได้มสี่วนรว่มในการวางแผนเพื่อติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตล่ะปี 
3.11 ปานกลาง 

1.2  มกีารเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มสี่วนร่วมในการวางแผนเพื่อติดตามผลการใช้

จา่ยงบประมาณประจ าปี 
3.13 ปานกลาง 

1.3  การติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ 
3.11 ปานกลาง 

รวม 3.17 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 16 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการของหนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านการติดตามประเมินผลแผนต่างๆ  ความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17  สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ

จากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ มีความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มีส่วน

ร่วมในการวางแผนเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13

รองลงมาพึงพอใจการเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี และความพึงพอใจการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไป

ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 อย่างละเท่าๆ 

กัน 
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ตารางที่ 17  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หนว่ยงานย่อยในกองแผนงาน โดยรวมทุกด้าน 

คุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอน ค่าเฉลี่ย แปลความ 

1.  ความพึงพอใจด้านเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงนิรายได้ 3.31 ปานกลาง 

2.  ความพึงพอใจด้านงบประมาณแผ่นดิน 3.17 ปานกลาง 

3.  ความพึงพอใจด้านอัตราก าลัง 2.93 ปานกลาง 

4.  ความพึงพอใจด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี 3.26 ปานกลาง 

5.  ความพึงพอใจด้านการติดตามประเมินผลแผนต่างๆ 3.12 ปานกลาง 

รวม 3.17 ปานกลาง 

 

โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .684  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับ

แรก ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  รองลงมามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ  มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการของหน่วยงาน

ย่อยในกองแผนงาน ฯ   
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ความพงึพอใจดา้นแผนปฏิบัติการประจ าปี

ความพงึพอใจดา้นการติดตามประเมินผลแผนต่างๆ

เฉล่ียโดยรวม
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ตอนที่ 4  ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 

 

นอกจากนีใ้นแบบส ารวจความพึงพอใจได้มคี าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้รับการบริการให้

ข้อคิดเห็นเสนอแนะปัญหาของการใช้บริการ มีข้อมูลสรุปโดยรวม ดังนี้ 

- การรายงานและติดตามผลการใชจ้่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม  

- การพูดจาของเจ้าหน้าที่บางท่าน ควรใช้ค าพูดสุภาพกับผูร้ับริการ 

- การดองงาน ไม่วา่จะของบประมาณ กรอบ ระยะเวลานาน  

- การรายงานผลดว่นมาก ควรปรับปรุงกระบวนการท างาน 

- ในการจัดท าบันทึกข้อความส่งหนว่ยงาน ดว่นที่สุด หรอืใกล้วันส่งข้อมูล ท างานไม่

มีแผนหรอืระบบเลย แม้แต่เรื่องเชิญประชุม 

- เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามงานและไม่ค่อยอัพเดทให้นว่ยงานทราบ ตอ้งตามงานเองอยู่

เสมอ และการแจ้งข่าวด่วนๆ มักไม่ด าเนินการให้ทั่วถึง ขาดบางหนว่ยงาน ท าให้

ต้องเร่งท างานส่งหรือท าแบบจวนตัว 

- การให้บริการควรรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน บางเรื่องเคยรอนาน 6-8 เดือน แต่ไม่

ทราบว่าล่าช้าที่จุดไหน  

- ควรปรับปรุงในเรื่องของการประสานงานกับหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ค าตอบ

ในแต่ละเรื่องดว้ยความเข้าใจที่ตรงกัน 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ระยะเวลาให้บริการควรใช้เวลาให้เร็วขึน้ หากต้องการข้อมูลจากคณะควรท า

หนังสือแจง้ บางครั้งแจ้งในที่ประชุมหรอืในเว็บไซต์ อาจไม่ทั่วถึง 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ควรเป็นปัจจุบันและจัดหมวดหมูใ่ห้สะดวกในการใชง้าน 

- ควรเพิ่มความเสียสละในการท างานใหม้ากกว่านี ้รู้จักเอือ้เฟื้อเผื่อแพร่ข้อมูลใหก้ับ

คณะ มีน้ าใจให้ข้อมูลตรวจเช็คใหไ้ม่ควรหวงขอ้มูล 
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- การตดิต่อบางเรื่องดว่นเกินไป ท าให้ปฏิบัติงานไม่ทันเวลา 

- การขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูล ในการขอข้อมูลต่างๆมายังคณะควรขอล่วงหน้า 

- ควรส่งเสริมพัฒนาการท างานของบุคลการให้มปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้อง 

- เวลาปฏิบัติงานระหว่างหนว่ยงานไม่ค่อยประสานงานกัน ท าใหล้่าช้าและมีความ

เข้าใจในแตล่ะเรื่องไม่ตรงกัน ควรมีการประชุมรว่มกันหรอืปรึกษาหารอืพูดคุยกัน

ระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

  1.  สรุปผลการวิจัย 

  2.  อภปิรายผล 

  3.  ข้อเสนอแนะ 

 ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาก

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ท าการส ารวจโดยการใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ และน ามาวิเคราะหส์รุปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองแผนงาน  ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในกองแผนงานได้รับทราบ

ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่างๆ ในมุมมองของผู้ใช้บริการ และน าผลการประเมิน รวมถึง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการให้บริการของกองแผนงาน ไปเป็นข้อมูลประกอบใน

การพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ  ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ การส ารวจครั้งนี้ ด าเนินการโดยใช้แบบส ารวจ และผู้ประเมินจะเป็น

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มสี่วนเกี่ยวข้องและเคยได้รับบริการ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจ านวน 114 คน คิด

เป็นร้อยละ 81.43 จากการวิเคราะห์ผล พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 

ร้อยละ 80.70 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 19.30  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ

ท างานมากกว่า 10 คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมาผู้ตอบมีประสบการณ์การท างานระหว่าง     

6-10 ปี คดิเป็นร้อยละ 23.68 ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่ จบวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา

โท/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.93 รองลงมาจบวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 
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คิดเป็นร้อยละ 21.05  ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 71.93 

รองลงมาเป็นผูบ้ริหารสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 24.56 ตามล าดับ  การติดต่อขอใช้บริการส่วน

ใหญ่เลือกช่องทางติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/แฟกซ์ คิดเป็นรอ้ยละ 37.31 รองลงมาติดต่อด้วยตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 23.08 และติดต่อผ่านช่องทางจดหมาย/หนังสือราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.69

ตามล าดับ หน่วยงานที่ใช้บริการส่วนใหญ่ ได้แก่ งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง คิดเป็น

ร้อยละ 36.68 รองลงมาเป็นงานธุรการ คิดเป็นร้อยละ 27.80 และงานยุทธศาสตร์และติดตาม

ประเมินผล คิดเป็นรอ้ยละ 24.71 มีเพียงรอ้ยละ 10.81 ใช้บริการงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารภาพรวมของกองแผนงาน 

 1.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  การติดต่อประสานงานกับกองแผน

ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ มีระบบการให้บริการที่

เสมอภาคเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความ

เหมาะสม มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 

 1.2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความ

ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร/

อัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของ

เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อย่างละเท่าๆกัน 

 1.3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  มีช่องทางการตดิต่อสื่อสารกับกองแผนงานที่

หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 รองลงมาคือ มีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่

ข้อมูล มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และติดตอ่ขอรับบริการได้สะดวก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ตามล าดับ 

 1.4  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ  พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.81 สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้  การได้รับบริการข้อมูลที่ตรงต่อความ
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ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจการได้รับบริการข้อมูลที่มีความ

ถูกต้องและครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการได้รับบริการข้อมูลทันเวลาต่อการน าไปใช้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามล าดับ 

 โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .684  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  รองลงมามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพผลงานและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิารของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงาน 

 2.1  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ พบว่าความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจาก

มากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี้ ความพึงพอใจขั้นตอนในการโอนเปลี่ยนแปลงเงินนอก

งบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 รองลงมาพึงพอใจขั้นตอนการ

จัดท าและตรวจสอบข้อมูลรายรับ เพื่อประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.31 และพึงพอใจขั้นตอนในการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 

ตามล าดับ 

 2.2  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านเงินงบประมาณแผ่นดิน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 โดยมีความพึงพอใจขั้นตอนในการส ารวจความต้องการงบ

รายจ่ายประจ าปี และพึงพอใจขั้นตอนในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.17 อย่างละเท่าๆ กัน 
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 2.3  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านอัตราก าลัง พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกได้ ดังนี ้

ความพึงพอใจรูปแบบการวิเคราะห์อัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 รองลงมาพึงพอใจขั้นตอน

การด าเนินการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามล าดับ 

 2.4  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก

ได้ ดังนี้ มีความพึงพอใจกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.32 รองลงมาพึงพอใจมีแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีที่

ครอบคลุมชัดเจนและเป็นระบบ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และพึงพอใจมีแนวปฏิบัติที่เข้าใจงา่ยในการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ตามล าดับ 

 2.5  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของ

หน่วยงานย่อยในกองแผนงาน ด้านการติดตามประเมินผลแผนต่างๆ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17  สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยสาม

ล าดับแรกได้ ดังนี้ มีความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อ

ติดตามผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13รองลงมาพึงพอใจการเปิดโอกาส

ให้หน่วยงานได้มสี่วนร่วมในการวางแผนเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในแตล่ะปี และความ

พึงพอใจการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ได้รับก ารจัดสรร

งบประมาณ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.11 อย่างละเท่าๆ กัน 

 โดยสรุปพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .684  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  รองลงมามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

 

 ผลการจากส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล 

ดังนี้ 

  1.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (    = 3.96) โดยเรียงล าดับ

ความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับกองแผนงานได้รับ

ความสะดวกและเป็นไปด้วยดี  รองลงมามีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน และขั้นตอน

การขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ  มิลเล็ต 

(Millet.  1954  : 397) ได้กล่ าวถึ งความพึ งพอใจในการบริการ Satisfactory  Service) หรือ

ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดได้จาก 1) การให้บริการ

อย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นใคร (Equalable Service)  2)  การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา 

(Timely Service) คือการให้บริการตามลักษณะความจ าเป็นรีบด่วน  3)  การให้บริการอย่าง

เพียงพอ (Ample Service) คือ การบริการอย่างเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ  4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การบริการจนกว่าจะบรรลุผล   

5)  การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการทั้งด้าน

ปริมาณและคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ความพึงพอใจหรอืการประทับใจ เป็นไปตามผล

การศึกษาของกองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (2552 : บทสรุป

ผู้บริหาร) จากการศึกษาเรื่อง รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2552 โดยมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงานด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (    =3.51, S.D.=0.645) โดยเรียงล าดับความ

พึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน มีระบบการให้บริการที่

เสมอภาคเท่าเทียมกัน ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัวเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ให้บริการ

ตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารเผยแพร่ขัน้ตอนการขอรับบริการ ตามล าดับ   

 

 2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (    = 3.95) โดยเรียงล าดับความ       

พึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความยุติธรรม 

รองลงมาเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร/อัธยาศัยดี  ความเหมาะสมของ
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บุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่  กระตือรือต้น และมีความ

พร้อมในการให้บริการ ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับ  Parasuraman (1994:40)  การบริการที่

ประสบความส าเร็จและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการนัน้จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

1) ความเชื่อถือได้  (Reliability) ประกอบด้วยความสม่ าเสมอ (Consistency)  ความพึ่ งพาได้ 

(Dependability)  2)  การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บริการ 

ความพรอ้มที่จะให้บริการและอุทิศเวลา มีการตดิต่ออย่างตอ่เนื่อง ปฏิบัติตอ่ผูใ้ช้บริการเป็นอย่างดี 

3) ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย ความสามารถในการให้บริการ  ความสามารถใน

การสื่อสาร ความสามารถในความรู้ วิชาการที่จะให้บริการ  4) การเข้าถึงบริการ (Access) 

ประกอบด้วย  ผู้ใช้บริการเข้าใจหรือรับบริการสะดวก ระเบียบ ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อน

เกินไป  ผูใ้ช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย  เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ อยู่ใน

สภาพที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 5) ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy)  ประกอบด้วย การแสดง

ความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ  6) การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย  มีการสื่อสารชี้แจง

ขอบเขตและลักษณะงานบริการ  มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 7) ความซื่อสัตย์ (Credibility) 

คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ  8) ความมั่นคง (Security) ประกอบด้วย ความ

ปลอดภัยทางกายภาพ เชน่ เครื่องดื่ม อุปกรณ์  9) ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย 

การเรียนรูผู้ใ้ช้บริการ การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ผูใ้ช้บริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใชบ้ริการ 

10) การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibility) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับบริการ  การ

เตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การจัดสถานที่ให้สวยงาม สะดวก เช่น 

กิจกรรม 5 ส คุณภาพ  เป็นไปตามผลการศึกษาของ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553 : บทสรุปผู้บริหาร) จากการศึกษาเรื่อง รายงานความพึงพอใจกอง

แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ พ.ศ.2553  ครั้งนี้พบว่า

ผูร้ับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการบริการจากเจา้หน้าที่หรอืบุคลากรที่ให้บริการ โดย

มีคา่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.01 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 83.47 หากจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ คือ กลุ่ม

ผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พบว่าผู้รับบริการกลุ่มผู้บริหารมีความพึงพอใจในด้านการบริการ

จากเจ้าหน้าที่หรอืบุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 หรอืคิดเป็น

ร้อยละ 81.33 กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการ



53 

 

บริการจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการบริการทางโทรศัพท์และโทรสาร โดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 81.97 

 

 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =3.92) โดย

เรียงล าดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่

หลากหลาย รองลงมาติดต่อขอรับบริการได้สะดวก  และมีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการ

เผยแพร่ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549 :27) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจของผู้รับบริการประกอบด้วยคือ ผู้ให้บริการ ผู้ด าเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วน

ส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการใหบ้ริการของผู้รับบริการหรือผูใ้ช้ โดยจะต้องมองหา

สถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีสถานที่

กว้างขวางเพียงพอและต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ในทุกด้าน  

กระบวนการบริการ ผู้ด าเนินการต่างๆมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการ

บริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัว และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการน าบุคลากรเทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริการ และประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้ เป็นไปตามผลการศึกษาของ กอง

แผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (2552 : บทสรุปผู้บริหาร) จากการศึกษา

เรื่อง รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปี 2552 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกองแผนงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ

มาก (    =3.66, S.D.=0.570) โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 

สถานที่ให้บริการสะอาด สภาพแวดล้อมดี มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการอย่างเพียงพอ ติดต่อขอรับบริการได้สะดวก มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้ความ

เข้าใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  และมีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 

ตามล าดับ 
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 4.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ต่อคุณภาพการให้บริการ  พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (    = 3.81) โดยเรียงล าดับความพึง

พอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การได้รับบริการข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการ รองลงมา

การได้รับบริการข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน การได้รับบริการข้อมูลทันเวลาต่อการน าไปใช้ 

ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2549 :27) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์บริการ ในการน าเสนอบริการนั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์

บริการที่มีคุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยผู้

ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับบริการหรอืผู้ใช้มองเห็นถึงความต้องการของผูร้ับบริการถึงความเอา

ใจใส่ และความจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการหรือ

ผู้ใช้  เป็นไปตามผลการศึกษาของกองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(2552 : บทสรุปผู้บริหาร) จากการศึกษาเรื่อง รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2552 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน

ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  (    =3.61, S.D.=0.737) โดยเรียงล าดับความพึง

พอใจจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ได้รับบริการตรงตามความ

ต้องการ ได้รับบริการทันต่อความต้องการน าไปใช้งาน และการแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับ

บริการได้รวดเร็ว ตามล าดับ 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

จาการศกึษาผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าการส ารวจครั้งต่อไป ส าหรับในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2558   

1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  กองแผนงานควรมีการใหบ้ริการโดยการจัดล าดับ

ก่อนหลังเพื่อใหก้ารบริการที่เป็นระบบ  

1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  กองแผนงานควรเพิ่มการเอาใจใส่ในการให้บริการเพื่อความ  

พึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ควรพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรและอัธยาศัย

ด ีซึ่งก็เป็นปัจจัยส าคัญในการตดิต่อสื่อสารกับผูใ้ช้บริการ 
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1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  กองแผนงานควรมีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการ

เผยแพร่ขอ้มูลหลายๆ ช่องทางเพื่อเพิ่มความอ านวยสะดวกเพิ่มมากขึ้น  

1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ  กองแผนงานควรตะหนักถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่

ผูร้ับบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบ้ริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางกองแผนงาน

ควรจะต้องมีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และควรมีการศึกษาดู

งานที่หน่วยงานอื่นที่มีรูปแบบการท างานลักษณะเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบผลการท างาน 

และน าผลการดูงานมาปรับปรุงรูปแบบการท างานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1 ข้อมูลการส ารวจที่ได้ของแต่ละปีมาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาว่ากองแผนงาน ได้มีการ

ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างไร และควรพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไร

ในอนาคต เพื่อให้ผลการส ารวจสามารถสะท้อนผลการด า เนินงาน การปฏิบัติงาน 

ตลอดจนผลงานของกองแผนงาน ตรงกับความเป็นจรงิมากที่สุด อันจะน าไปสู่การปรับปรุง

และการพัฒนาการให้บริการ และผลงานที่ให้บริการให้มีคุณภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น 

และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการอย่างแท้จริง  

2.2 กองแผนงานควรมีการส ารวจหรอืศกึษาทัศนคติการได้รับการบริการและความพึงพอใจใน

การใช้บริการทุกประเภทอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อที่ จะได้ทราบความต้องการของ

ผู้ใช้บริการที่สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าไปสู่การประกันคุณภาพที่ดี

ต่อไปและส่งผลให้กองแผนงาน  และน าข้อเสนแอนะปรับปรุงด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกองแผนงำน  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

*********************************** 
  
ค ำชี้แจง 
 กองแผนงาน ขอความอนุเคราะหท์่านในการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฉบับนี้ เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของกองแผนงาน และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบส ารวจนี้จะไม่มผีลกระทบต่อ
ผู้ตอบแบบส ารวจใดๆ ทั้งสิ้น   แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก ่
      ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 6 ข้อ 
      ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมของกองแผนงาน จ านวน 17 ข้อ 
      ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจคุณภาพผลงานและกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานย่อยภายในกองแผนงาน   
                             จ านวน 13 ข้อ 
      ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บรกิาร 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 (  )  ผู้บริหารสายวชิาการ (  )  ผู้บริหารสายสนับสนุน    (  )  บุคลากรสายสนับสนุน   
(  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................... 

 

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

 

6)  ท่ำนเคยติดต่อกำรใช้บริกำรจำกหน่วยงำนย่อยภำยในกองแผนงำนมำกทีสุ่ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  งานธุรการ        
  (   )  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง   
  (   )  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
  (   )  งานยุทธศาสตร์ตดิตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ตอนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรภำพรวมของกองแผนงำน  (โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่สอดคล้องกับ      
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการบริการของกองแผนงานท่ีท่านได้รบับริการในระดับใด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร      
     1.1  การตดิต่อประสานงานกบักองแผนงาน ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี      
     1.2  ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน      
     1.3  ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม      
     1.4  ให้บริการด้วยความเสอมภาคตามล าดับก่อน-หลัง      
2.  ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร      
     2.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง      
     2.2  มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และเต็มใจให้บริการ      
     2.3  รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ      
     2.4  ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น      
     2.5  มีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบัตหิน้าท่ี      
3.  ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
     3.1  ติดต่อขอรับบริการไดส้ะดวก      
     3.2  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย      
     3.3  มีการน าระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมลู      
     3.4  สถานท่ีให้บริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการติดต่อประสานงาน      
4.  ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร      
     4.1  ได้รับบริการตรงตามความต้องการ      
     4.2  ได้รับบริการทันเวลาต่อการน าไปใช้      
     4.3  ได้รับบริการถูกต้อง และครบถ้วน      
5.  คุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม      
     5.1  กำรให้บริกำรในภำพรวม      
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ตอนที่ 3  ระดับควำมพึงพอใจคุณภำพผลงำนและกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนย่อยในกองแผนงำน        
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีส่อดคล้องกับความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสุด โดยพิจารณาวา่ท่านพึงพอใจในการบริการของ         
กองแผนงานท่ีท่านได้รับบริการในระดับใด)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมินในแต่ละหนว่ยงำน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ไม่ได้ใช้
บริกำร 

1. ด้ำนเงินนอกงบประมำณแผ่นดิน ประเภทเงินรำยได้       

     1.1 ข้ันตอนการจัดท าและตรวจสอบข้อมูลรายรับ เพื่อประกอบการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 

     
 

     1.2 ข้ันตอนในการโอนเปลี่ยนแปลงเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้       
     1.3 ข้ันตอนในการตั้งงบประมาณเพิม่เตมิระหว่างปี       
2.  ด้ำนงบประมำณแผ่นดิน       

     2.1 ข้ันตอนในการส ารวจความต้องการงบรายจ่ายประจ าปี       
     2.2 ข้ันตอนในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน       
3.  ด้ำนอัตรำก ำลัง       

     3.1 รูปแบบการวิเคราะห์อัตราก าลัง       
     3.2 ข้ันตอนการด าเนินการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงกรอบอัตราก าลงั       
4.  ด้ำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี       

     4.1 มีกระบวนการในการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีที่ชัดเจน       
     4.2 มีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี       
     4.3 มีแบบฟอร์มการตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลมุ
ชัดเจนและเป็นระบบ 

     
 

5.  ด้ำนกำรติดตำมประเมินผลแผนต่ำงๆ       

     5.1 มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มสี่วนร่วมในการวางแผนเพือ่ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานในแตล่ะป ี

     
 

     5.2 มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มสี่วนร่วมในการวางแผนเพือ่ติดตามผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าป ี

     
 

     5.3 การติดตามผลการปฎิบัตงิานเป็นไปตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะที่ต้องกำรให้หน่วยงำนพัฒนำกำรให้บริกำร 
 

 สิ่งที่ควรแก้ไขและปรับปรุงในการให้บริการ 
...................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 ...................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
 
 

 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูง ท่ีกรุณำสละเวลำอันมีค่ำ ในกำรตอบแบบส ำรวจฉบับนี ้
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกองแผนงำน มหำวิทยำลัยนเรศวรให้มีประสิทธิภำพ 
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