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ค าน า 

 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจการบริหารงานของผู้บริหารงานกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 
2558 เพ่ือใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการกองแผนงาน หัวหน้างานต่างๆ ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรกองแผนงาน และบุคลากรภายใต้หน่วยงานนั้นๆ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ภายใต้กรอบการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.7.1) ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 
10 องค์ประกอบ มาเป็นข้อก าหนดประเด็นในการประเมิน 

 การประเมินครั้งนี้ ได้ด าเนินการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหารงานกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าในคราว
ประชุม  ครั้งที่       /2558  วันที่             โดยประเมินเพ่ือวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และการด าเนินงานของ
กองแผนงาน 
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บทน า 
 
ความเป็นมา 

การบริหารที่ประสบความส าเร็จนั้นเนื่องมาจากความสามารถของผู้บริหารในการน าเทคนิคและ
กระบวนการบริหารมาใช้บริหารงาน กระบวนการบริหารที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานทุกระดับทุกประเภท
ของหน่วยงานหรือองค์การ ได้แก่ การวางแผนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่ง ในการบริหารและพัฒนาการวางแผน
สามารถบอกให้ทราบถึงระดับของปัญหาและโอกาสที่ปัญหาจะเกิดขึ้นสามารถชี้เฉพาะให้เห็นทิศทางค่านิยมและ
วัตถุประสงค์ในอนาคตของหน่วยงาน สามารถช่วยให้บุคคลหรือแต่ละหน่วยงานปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปและการวางแผนยังช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในอันที่จะน าความอยู่รอด ปลอดภัยมาสู่องค์กรหรือ
หน่วยงานนั้นด้วย นอกจากการวางแผน การจัดองค์กรที่ดีก็มีส่วนสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์กรเช่นเดียวกัน 
เพราะจะท าให้กลุ่มบุคคลมองเห็นความเป็นไปของโครงสร้างอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
โครงสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การจัดองค์กรนั้นมีประโยชน์มากแก่ผู้บริหาร เพราะเป็นคู่มือในการ
บริหารงานได้สะดวกข้ึน มีหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การปฏิบัติงานในองค์กรจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ซึ่งการท างานของบุคคลเหล่านี้จะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องอาศัย
การบริหารงาน เป็นการจัดคนให้เข้ากับงานให้มีความเหมาะสมกับงาน การบริหารงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยให้การบริหารงานด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบผล 
ส าเร็จสูงสุดโดยการใช้ทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช้ หรือกระบวนการบริหารซึ่งการบริหารที่ดีจะต้องอาศัย
ทักษะและกระบวนการการบริหารงานเป็นหลัก ตลอดจนผู้บริหารควรมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในด้าน
ต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด จ าเป็นที่
จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกหน่วยงาน โดยยึดหลักการ
บริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 
ประวัติความเป็นมา  

พ.ศ. 2533 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยการยกวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยให้แบ่งส่วน
ราชการในส านักงานอธิการบดี เป็นกองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน (ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2539) 
และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกอง
แผนงาน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
 1.  งานธุรการ 
 2.  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
 3.  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
 4.  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 

พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 102 (3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2545 ได้มีมติอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงานเพ่ิมเติมอีก 1 งาน ท าให้กองแผนงาน มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 
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1. งานธุรการ  
2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
4. งานติดตามและประเมินผล 
5. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  

พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 141 (2/2552)  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552  
ได้มีมติอนุมัติให้มีการย้ายงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างไปสังกัดกองอาคารสถานที่  และต่อมาสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2552  ได้มีมติปรับเปลี่ยนชื่องาน และ
เพ่ิมงานส่วนราชการกองแผนงาน ดังนี้  

 1.  งานธุรการ 
 2.  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 3.  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
 4.  งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 5.  งานวิเคราะห์ต้นทุน 

กองแผนงานก าหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้การด าเนินงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
มีประสิทธิภาพ ในทุกภารกิจจึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ที่เกิดจากความ
ร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเอง 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารงานกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
  2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารงานของกองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
2.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างแบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหารงานกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ภายใต้กรอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 
2.2 (สกอ.7.1) ที่ก าหนดให้ (1) มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 
องค์ประกอบ (2) การประชุมคณะกรรมประจ ากองแผนงาน (3) ด าเนินการบริหารจัดการหน่วยงานสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 
 2. น าแบบประเมินตนเองทีส่ร้างเสนอคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม 
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน ครั้งที่ 4/2558  วันที่   
 3. แจก (1) แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของผู้อ านวยการ ให้บุคลากรกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ านวน  15  คน ได้รับการตอบรับ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 และแจก (2) ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หัวหน้างานเพ่ือประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของหัวหน้างาน 
จ านวน 12 คน ได้รับการตอบรับ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหารงานกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้
บริหารงานกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 2558  
 2. น าข้อมูลจากการประเมินตนเองมาวิ เคราะห์ โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป  ได้แก่   ค่าร้อยละ  
(Percentage)  ค่าเฉลี่ย  (Mean- x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation  - S.D.)   
 3. มีล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารงานของผู้บริหารงานของกองแผนงาน ที่ก าหนดไว้โดยน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างาน   
แต่ละหน่วยงาน ภายในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปี งบประมาณ 2558 ที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
  
  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารงาน 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นค าถามแบบประเมินค่า   
โดยแต่ละข้อจะให้ความส าคัญ  5  ระดับ  มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ  คือ 
  5   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด   หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นมากที่สุด 
  4   หมายถึง เห็นด้วยมาก   หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นมาก 
  3   หมายถึง เห็นด้วย      หรือมีการด าเนินการในเรื่องปานกลาง 
  2   หมายถึง ไม่เห็นด้วย     หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นน้อย 
  1   หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร ยึดเอาค่าเฉลี่ยที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการประเมิน พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  ความหมาย  ระดับความเห็นมากที่สุด   
  คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  ความหมาย  ระดับความเห็นมาก   
  คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  ความหมาย  ระดับความเห็นปานกลาง   
  คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  ความหมาย  ระดับความเห็นน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  ความหมาย  ระดับความเห็นน้อยที่สุด   

 
4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารงานของกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 

 
ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
 

 
จากตาราง  1  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิผล อยู่ในระดับ มาก (    = 4.03) พิจารณาตามรายข้อ พบว่า  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้

หลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิผล โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการก ากับ ดูแลและการ
จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์ และมี
การประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปี (    = 4.13) รองลงมาเห็นว่ามีวิสัยทัศน์และความสามารถในการ
วางแผนงานที่จะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ (    = 3.93) 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1.1 
มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนงานที่จะน าพา
หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 

3.93 .704 มาก 

1.2 

มีความสามารถในการก ากับ ดูแลและการจัดล าดับความส าคัญ
และความเร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานเสร็จได้
ทันเวลาและสถานการณ์ และมีการประเมินผล ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในรอบปี (ด้านประสิทธิผล) 

4.13 .640 มาก 

รวม 4.03 .669 มาก 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 

 
จากตาราง  2  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก (    = 4.03) พิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิภาพ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการที่
ทันสมัย และน าความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจ (    = 4.07) รองลงมาเห็นว่ามีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ และวางแผนการใช้
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด (    = 4.00) 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

2.1 

มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ และ
วางแผนการใช้ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.00 .655 มาก 

2.2 

มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการที่ทันสมัย และน า
ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการ
ทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

4.07 .594 มาก 

รวม 4.03 .615 มาก 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) 
 

 
จากตาราง  3  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการตอบสนอง อยู่ในระดับ มาก (    = 4.27) พิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านการตอบสนอง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถเสนอรูปแบบ หรือแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย (ได้แก่ ผู้บริหาร 
คณะ นิสิต) และมีความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด (    = 4.07) อย่างละเท่าๆกัน 
 
 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

3.1 
มีความสามารถเสนอรูปแบบ หรือแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวม
ของกลุ่มเป้าหมาย (ได้แก่ ผู้บริหาร คณะ นิสิต) 

4.27 .458 มาก 

3.2 
มีความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

4.27 .594 มาก 

รวม 4.27 .521 มาก 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

4.1 
มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่และบทบทในการ
ปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืนที่ชัดเจน 

4.13 .516 มาก 

4.2 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้
ประสบการณ์ ความรู้เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่างๆ ที่
จ าเป็น เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.07 .594 มาก 

รวม 4.10 .548 มาก 
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จากตาราง  4  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านภาระรับผิดชอบ อยู่ในระดับ มาก (    = 4.10) พิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านภาระรับผิดชอบ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่และ  
บทบทในการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นที่ชัดเจน (    = 4.13) รองลงมาเห็นว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ ความรู้เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่างๆ ที่ จ าเป็น เพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (    = 4.07) 
 
 
ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านความโปร่งใส (Transparency) 
 

 
จากตาราง  5  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านความโปร่งใส อยู่ในระดับ มาก (    = 4.03) พิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านความโปร่งใส โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่าง
เปิดเผยให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง (    = 4.07) รองลงมาเห็นว่ามีระบบบริหาร
จัดการที่มีหลักการ และตรวจสอบได้ (    = 4.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

5.1 
มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเปิดเผยให้แก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.07 .884 มาก 

5.2 มีระบบบริหารจัดการที่มีหลักการ และตรวจสอบได้ 4.00 .845 มาก 
รวม 4.03 .850 มาก 
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ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 
 

 
จากตาราง  6  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก (    = 3.97) พิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านการมีส่วนร่วม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ปรับปรุงการท างานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ (   = 4.00) รองลงมาเห็นว่าเน้นการตัดสินใจในรูปคณะบุคคล (    = 
3.93) 
 
 
ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

6.1 เน้นการตัดสินใจในรูปคณะบุคคล 3.93 .704 มาก 

6.2 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการท างาน
เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 

4.00 .655 มาก 

รวม 3.97 .669 มาก 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

7.1 

มีความสามารถในการวางแผนงาน และการกระจายงานแก่
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ 
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนงานบรรลุ
ความส าเร็จ 

3.87 .834 มาก 

7.2 
มีความสามารถในการถ่ายทอดอธิบายค าสั่ง/เนื้องาน สั่งการ        
ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
การปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

4.07 .594 มาก 

รวม 3.97 .718 มาก 
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จากตาราง  7  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับ มาก (    = 3.97) พิจารณาตาม    
รายข้อ พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านการกระจายอ านาจ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดอธิบาย
ค าสั่ง/เนื้องาน สั่งการ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง (    = 4.07) รองลงมาเห็นว่ามีความสามารถในการวางแผนงาน และการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนงานบรรลุ
ความส าเร็จ (    = 3.87) 
 
 
ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านนิติธรรม (Rule of law) 
 

 
จากตาราง  8  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านนิติธรรม อยู่ในระดับ มาก (    = 4.07) พิจารณาตามรายข้อ พบว่า  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้

หลักธรรมาภิบาล ด้านนิติธรรม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (    = 
4.20) รองลงมาเห็นว่าตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้เกี่ยวข้อง (    = 3.93) 
 
 
ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านความเสมอภาค (Equity) 
 

 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

8.1 ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 4.20 .561 มาก 

8.2 
ตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง 

3.93 .799 มาก 

รวม 4.07 .691 มาก 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

9.1 
ยึดหลักความเป็นกลางความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

3.87 .834 มาก 

9.2 
ใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎระเบียบตามแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

3.73 .961 มาก 

รวม 3.80 .887 มาก 
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จากตาราง  9  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านความเสมอภาค อยู่ในระดับ มาก (    = 3.80) พิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านความเสมอภาค โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยึดหลักความเป็นกลางความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงานและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (    = 3.87) รองลงมาเห็นว่าใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎระเบียบตาม
แนวทางท่ีไม่ถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติ (    = 3.73) 
 
 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ 
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 

 
จากตาราง  10  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ    

กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ อยู่ในระดับ มาก (    = 4.00) พิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดรับข้อมูล มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลาเพ่ือน ามาประยุกต์หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (    = 4.07) รองลงมา
เห็นว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังข้อมูลของแต่ละฝ่าย 
พร้อมทั้งช่วยกันตัดสินใจหรือก าหนดทางเลือกที่ดี เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
(    = 3.93) 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

10.1 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ มาร่วมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังข้อมูลของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้ง
ช่วยกันตัดสินใจหรือก าหนดทางเลือกที่ดี เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมากท่ีสุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

3.93 .961 มาก 

10.2 
เปิดรับข้อมูล มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อ
น ามาประยุกต์หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.07 .799 มาก 

รวม 4.00 .871 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ  
 

 
จากตาราง  11  พบว่า จากผลการประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลัก          
ธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน อยู่ในระดับ มาก (    = 4.02) พิจารณาตามรายข้อ พบว่า  

บุคลากรกองแผนงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการตอบสนอง  อยู่ในระดับ 
มาก (    = 4.27) รองมาคือด้านภาระรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย (    = 4.10)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
ความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ย (    = 3.80)   
 
สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากผลการประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 
องค์ประกอบ บุคลากรกองแผนงานมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน ดังนี้  

1. ควรมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และควรมีปริมาณงานท่ีเท่าเทียมกัน 
 2. ไมม่ีงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  
 3. ควรมีการประชุมด้านการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินงานตามภารกิจอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 
 4. ควรมีการแบ่งงาน/ภาระงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานให้เท่าเทียมกัน 
 5. บริหารจัดการบุคลากรที่ยังมาภาระงานน้อยให้มีภาระงานเพิ่มมากข้ึน 
 6. ควรมีการบริหารจัดการเรื่องภาระงานที่ชัดเจน ทั้งผลงานและคุณภาพของงาน 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1 ด้านประสิทธิผล 4.03 .669 มาก 
2 ด้านประสิทธิภาพ 4.03 .615 มาก 
3 ด้านการตอบสนอง 4.27 .521 มาก 
4 ด้านภาระรับผิดชอบ 4.10 .548 มาก 
5 ด้านความโปร่งใส 4.03 .850 มาก 
6 ด้านการมีส่วนร่วม 3.97 .669 มาก 
7 ด้านการกระจายอ านาจ 3.97 .718 มาก 
8 ด้านนิติธรรม 4.07 .691 มาก 
9 ด้านความเสมอภาค 3.80 .887 มาก 
10 ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ 4.00 .871 มาก 

รวม 4.02 .712 มาก 
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ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานแต่ละงาน          
ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 ได้แก่ (1) งานธุรการ (2) งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง (3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
(4) งานยุทธศาสตร์และติดตามและประเมินผล 
  

(1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของ หัวหน้างานธุรการ          
ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558  ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 

 ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของ
หัวหน้างานธุรการของกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 
ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1 ด้านประสิทธิผล 4.00 - มาก 

1.1 มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนงานที่จะน าพาหน่วยงานไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 

4.00 - มาก 

1.2 
มีความสามารถในการก ากับ ดูแลและการจัดล าดับความส าคัญและความ
เร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์ 
และมีการประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปี (ด้านประสิทธิผล) 

4.00 - มาก 

2 ด้านประสิทธิภาพ 4.00 - มาก 

2.1 
มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ และวางแผนการใช้
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.00 - มาก 

2.2 

มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการที่ทันสมัย และน าความรู้ใหม่ๆ มา
ปรับใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

4.00 - มาก 

3 ด้านการตอบสนอง 4.00 - มาก 

3.1 
มีความสามารถเสนอรูปแบบ หรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่
ตอบสนองความต้องการโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย (ได้แก่ 
ผู้บริหาร คณะ นิสิต) 

4.00 - มาก 

3.2 มีความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.00 - มาก 

4 ด้านภาระรับผิดชอบ 4.00 - มาก 

4.1 มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่และบทบทในการปฏิบัติงานของ
ตนเองและผู้อื่นที่ชัดเจน 

4.00 - มาก 

4.2 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ 
ความรู้เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.00 - มาก 
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ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

5 ด้านความโปร่งใส 4.00 - มาก 

5.1 มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.00 - มาก 

5.2 มีระบบบริหารจัดการที่มีหลักการ และตรวจสอบได้ 4.00 - มาก 
6 ด้านการมีส่วนร่วม 3.50 .707 ปานกลาง 

6.1 เน้นการตัดสินใจในรูปคณะบุคคล 3.00 - ปานกลาง 

6.2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการท างานเมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ 

4.00 - มาก 

7 ด้านการกระจายอ านาจ 4.00 - มาก 

7.1 
มีความสามารถในการวางแผนงาน และการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
กับผู้ที่เก่ียวข้องจนงานบรรลุความส าเร็จ 

4.00 - มาก 

7.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดอธิบายค าสั่ง/เนื้องาน สั่งการ ตอบข้อซักถาม 
หรือชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

4.00  มาก 

8 ด้านนิติธรรม 5 - มาก 
8.1 ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 5 - มากที่สุด 

8.2 ตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง 

5 - มากที่สุด 

9 ด้านความเสมอภาค 4.00 - มาก 

9.1 ยึดหลักความเป็นกลางความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

4.00 - มาก 

9.2 ใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎระเบียบตามแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.00 - มาก 

10 ดา้นมุ่งเน้นฉันทามติ 5 - มาก 

10.1 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
รับฟังข้อมูลของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งช่วยกันตัดสินใจหรือก าหนดทางเลือกท่ีดี 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

5 - มากที่สุด 

10.2 เปิดรับข้อมูล มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อน ามาประยุกต์หรือ
ปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

5 - มากที่สุด 

รวม 4.15 .489 มาก 
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จากตาราง  12  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของหัวหน้างาน
ธุรการ กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (    = 4.15) พิจารณาตามด้าน พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานธุรการ โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านนิติธรรม และด้านมุ่งเน้นฉันทามติ มีค่าเฉลี่ย (    = 5.00)  
อย่างละเท่าๆ กัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (    = 3.50)  อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพิจารณาตามรายข้อพบว่า เน้นการตัดสินใจในรูปคณะบุคคล  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (    = 
3.00)   
 

(2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของ งานวิเคราะห์ 
งบประมาณและอัตราก าลัง ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของ
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลังของกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1 ด้านประสิทธิผล 4.33 .516 มาก 

1.1 มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนงานที่จะน าพาหน่วยงานไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 

4.33 .577 มาก 

1.2 
มีความสามารถในการก ากับ ดูแลและการจัดล าดับความส าคัญและความ
เร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์ 
และมีการประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปี (ด้านประสิทธิผล) 

4.33 .577 มาก 

2 ด้านประสิทธิภาพ 4 .894 มาก 

2.1 
มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ และวางแผนการใช้
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.00 1.000 มาก 

2.2 

มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการที่ทันสมัย และน าความรู้ใหม่ๆ มา
ปรับใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

4.00 1.000 มาก 

3 ด้านการตอบสนอง 4.33 .516 มาก 

3.1 
มีความสามารถเสนอรูปแบบ หรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่
ตอบสนองความต้องการโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย (ได้แก่ 
ผู้บริหาร คณะ นิสิต) 

4.33 .577 มาก 

3.2 มีความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.33 .577 มาก 
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ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

4 ด้านภาระรับผิดชอบ 4.33 .516 มาก 

4.1 มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่และบทบทในการปฏิบัติงานของตนเอง
และผูอ่ื้นที่ชัดเจน 

4.33 .577 มาก 

4.2 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ 
ความรู้เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.33 .577 มาก 

5 ด้านความโปร่งใส 4.00 .894 มาก 

5.1 มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.00 1.000 มาก 

5.2 มีระบบบริหารจัดการที่มีหลักการ และตรวจสอบได้ 4.00 1.000 มาก 
6 ด้านการมีส่วนร่วม 4.16 .752 มาก 

6.1 เน้นการตัดสินใจในรูปคณะบุคคล 4.00 1.000 มาก 

6.2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการท างานเมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ 

4.33 .577 มาก 

7 ด้านการกระจายอ านาจ 3.83 .983 มาก 

7.1 
มีความสามารถในการวางแผนงาน และการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
กับผู้ที่เก่ียวข้องจนงานบรรลุความส าเร็จ 

3.66 1.155 มาก 

7.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดอธิบายค าสั่ง/เนื้องาน สั่งการ  ตอบข้อซักถาม 
หรือชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

4.00 1.000 มาก 

8 ด้านนิติธรรม 4.33 .516 มาก 
8.1 ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 4.33 .577 มาก 

8.2 ตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

4.33 .577 มาก 

9 ด้านความเสมอภาค 4.00 .894 มาก 

9.1 ยึดหลักความเป็นกลางความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

4.00 1.00 มาก 

9.2 ใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎระเบียบตามแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.00 1.00 มาก 

10 ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ 4.33 .516 มาก 

10.1 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
รับฟังข้อมูลของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งช่วยกันตัดสินใจหรือก าหนดทางเลือกท่ีดี 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

4.33 .577 มาก 

10.2 เปิดรับข้อมูล มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อน ามาประยุกต์หรือ
ปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.33 .577 มาก 

รวม 4.16 .692 มาก 
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จากตาราง  13  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของงานวิเคราะห์ 
งบประมาณและอัตราก าลัง กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (    = 4.16) 
พิจารณาตามด้าน พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานงานวิเคราะห์ 
งบประมาณและอัตราก าลัง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการ
ตอบสนอง  ด้านภาระรับผิดชอบ ด้านนิติธรรม และด้านมุ่งเน้นฉันทามติ มีค่าเฉลี่ย (    = 4.33) อย่างละเท่าๆ 
กัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระจายอ านาจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (    = 3.83)  อยู่ในระดับมาก 
โดยพิจารณาตามรายข้อพบว่ามีความสามารถในการวางแผนงาน และการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนงานบรรลุ
ความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (    = 3.66)   
 
 

(3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของงานวิจัยสถาบันและ 
สารสนเทศ ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ก าหนดให้มี
การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของ
หัวหน้างานงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศของกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 

 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1 ด้านประสิทธิผล 4.33 .516 มาก 

1.1 มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนงานที่จะน าพาหน่วยงานไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 

4.33 .577 มาก 

1.2 
มีความสามารถในการก ากับ ดูแลและการจัดล าดับความส าคัญและความ
เร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์ 
และมีการประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปี (ด้านประสิทธิผล) 

4.33 .577 มาก 

2 ด้านประสิทธิภาพ 4.33 .516 มาก 

2.1 
มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ และวางแผนการใช้
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.33 .577 มาก 

2.2 

มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการที่ทันสมัย และน าความรู้ใหม่ๆ มา
ปรับใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

4.33 .577 มาก 

3 ด้านการตอบสนอง 4.50 .547 มาก 

3.1 
มีความสามารถเสนอรูปแบบ หรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่
ตอบสนองความต้องการโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย (ได้แก่ 
ผู้บริหาร คณะ นิสิต) 

4.33 .577 มาก 

3.2 มีความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.66 .577 มาก 
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ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

4 ด้านภาระรับผิดชอบ 4.50 .547 มาก 

4.1 มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่และบทบทในการปฏิบัติงานของตนเอง
และผู้อ่ืนที่ชัดเจน 

4.33 .577 มาก 

4.2 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ 
ความรู้เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.66 .577 มาก 

5 ด้านความโปร่งใส 4.33 .516 มาก 

5.1 มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.33 .577 มาก 

5.2 มีระบบบริหารจัดการที่มีหลักการ และตรวจสอบได้ 4.33 .577 มาก 
6 ด้านการมีส่วนร่วม 4.16 .752 มาก 

6.1 เน้นการตัดสินใจในรูปคณะบุคคล 4.33 .577 มาก 

6.2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการท างานเมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ 

4.00 1.00 มาก 

7 ด้านการกระจายอ านาจ 4.33 .816 มาก 

7.1 
มีความสามารถในการวางแผนงาน และการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
กับผู้ที่เก่ียวข้องจนงานบรรลุความส าเร็จ 

4.00 1.00 มาก 

7.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดอธิบายค าสั่ง/เนื้องาน สั่งการ  ตอบข้อซักถาม 
หรือชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

4.66 .577 มาก 

8 ด้านนิติธรรม 4.16 .752 มาก 
8.1 ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 4.33 .577 มาก 

8.2 ตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

4.00 1.00 มาก 

9 ด้านความเสมอภาค 4.00 .894 มาก 

9.1 ยึดหลักความเป็นกลางความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

4.00 1.00 มาก 

9.2 ใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎระเบียบตามแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.00 1.00 มาก 

10 ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ 4.33 .516 มาก 

10.1 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
รับฟังข้อมูลของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งช่วยกันตัดสินใจหรือก าหนดทางเลือกท่ีดี 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

4.33 .577 มาก 

10.2 เปิดรับข้อมูล มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อน ามาประยุกต์หรือ
ปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.33 .577 มาก 

รวม 4.30 .618 มาก 
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 จากตาราง  14  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของงานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศของกองแผนงาน กองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (    = 
4.30) พิจารณาตามด้าน พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานงานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศของกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตอบสนอง  และด้าน
ภาระรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย (    = 4.50) อย่างละเท่าๆ กัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเสมอภาค 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (    = 4.00)   
 
 

(4) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของงานยุทธศาสตร์และ 
ติดตามและประเมินผล ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของ
งานยุทธศาสตร์และติดตามและประเมินผล ของกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 
 

 
 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1 ด้านประสิทธิผล 3.90 .737 มาก 

1.1 มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนงานที่จะน าพาหน่วยงานไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 

4.00 .707 มาก 

1.2 
มีความสามารถในการก ากับ ดูแลและการจัดล าดับความส าคัญและความ
เร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์ 
และมีการประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปี (ด้านประสิทธิผล) 

3.80 .837 มาก 

2 ด้านประสิทธิภาพ 3.80 .788 มาก 

2.1 
มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ และวางแผนการใช้
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.80 .837 มาก 

2.2 

มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการที่ทันสมัย และน าความรู้ใหม่ๆ มา
ปรับใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

3.80 .837 มาก 

3 ด้านการตอบสนอง 3.90 .994 มาก 

3.1 
มีความสามารถเสนอรูปแบบ หรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่
ตอบสนองความต้องการโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย (ได้แก่ 
ผู้บริหาร คณะ นิสิต) 

3.60 1.140 มาก 

3.2 มีความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.20 .837 มาก 
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ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

4 ด้านภาระรับผิดชอบ 3.80 .788 มาก 

4.1 มีความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่และบทบทในการปฏิบัติงานของตนเอง
และผู้อ่ืนที่ชัดเจน 

3.80 .837 มาก 

4.2 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ 
ความรู้เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.80 .837 มาก 

5 ด้านความโปร่งใส 3.90 .737 มาก 

5.1 มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

3.80 .837 มาก 

5.2 มีระบบบริหารจัดการที่มีหลักการ และตรวจสอบได้ 4.00 .707 มาก 
6 ด้านการมีส่วนร่วม 4.00 1.154 มาก 

6.1 เน้นการตัดสินใจในรูปคณะบุคคล 4.00 1.225 มาก 

6.2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการท างานเมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ 

4.00 1.225 มาก 

7 ด้านการกระจายอ านาจ 3.90 .875 มาก 

7.1 
มีความสามารถในการวางแผนงาน และการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
กับผู้ที่เก่ียวข้องจนงานบรรลุความส าเร็จ 

3.80 1.095 มาก 

7.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดอธิบายค าสั่ง/เนื้องาน สั่งการ  ตอบข้อซักถาม 
หรือชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

4.00 .707 มาก 

8 ด้านนิติธรรม 3.90 .875 มาก 
8.1 ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 4.00 .707 มาก 

8.2 ตัดสินใจในหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

3.80 1.095 มาก 

9 ด้านความเสมอภาค 3.70 1.251 มาก 

9.1 ยึดหลักความเป็นกลางความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

3.80 1.095 มาก 

9.2 ใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎระเบียบตามแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

3.60 1.517 มาก 

10 ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ 4.00 .666 มาก 

10.1 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
รับฟังข้อมูลของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งช่วยกันตัดสินใจหรือก าหนดทางเลือกท่ีดี 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

4.00 .707 มาก 

10.2 เปิดรับข้อมูล มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อน ามาประยุกต์หรือ
ปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.00 .707 มาก 

รวม 3.88 .867 มาก 
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จากตาราง  15  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของงานยุทธศาสตร์
และติดตามและประเมินผลกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (    = 3.88) 
พิจารณาตามด้าน พบว่า  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานงานยุทธศาสตร์และ
ติดตามและประเมินผล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
มุ่งเน้นฉันทามติ มีค่าเฉลี่ย (    = 4.00) อย่างละเท่าๆ กัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเสมอภาค
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (    = 3.70)  อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาตามรายข้อพบว่าใช้ดุลยพินิจในการตีความ
กฎระเบียบตามแนวทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (    = 3.60)   
 
  
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานในภาพรวม 
ภายในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ  
 ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานของ
หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานภายในกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ จ าแนก
ออกเป็นหน่วยงานภายในกองแผนงาน 
 

 
  

จากตาราง  16  พบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของหัวหน้างาน
ภายในกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (    = 4.08) พิจารณาตาม
หน่วยงานภายในกองแผน พบว่า  

การประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานภายในกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
จ านวน 10 องค์ประกอบ โดยงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย (    = 
4.30) รองลงมา คือหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ย (    = 4.16)   ส่วนหัวหน้างานที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (    = 3.88)  
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

1 งานธุรการ 4.15 .489 มาก 
2 งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 4.16 .692 มาก 
3 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4.30 .618 มาก 
4 งานยุทธศาสตร์และติดตามและประเมินผล 3.88 .867 มาก 
 รวม 4.08 .758 มาก 
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5.  สรุปและอภิปรายผล 
 
 ตอนที่  1  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ก าหนดให้
มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 

บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ กองแผนงาน โดยใช้     
หลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิผล อยู่ในระดับ มาก (    = 4.03) พิจารณาตามรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้าน
ประสิทธิผล โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการก ากับ ดูแลและการจัดล าดับความส าคัญและความ
เร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานเสร็จได้ทันเวลาและสถานการณ์ และมีการประเมินผล ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในรอบปี (ด้านประสิทธิผล) (    = 4.13) รองลงมาเห็นว่ามีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผน
งานที่จะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ (    = 3.93) 
          ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างาน
แต่ละหน่วยงาน ภายในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 องค์ประกอบ 

บุคลากรกองแผนงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของหัวหน้างานภายในกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (    = 4.08) พิจารณาตามหน่วยงานภายในกองแผน 
พบว่า  

การประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของหัวหน้างานภายในกองแผนงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
โดยงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย (    = 4.30) รองลงมา คือหัวหน้า
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ย (    = 4.16)   ส่วนหัวหน้างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (    = 3.88)  
 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ทั้งด้านการวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. หน่วยงานควรมีการบริหารจัดการบุคลากร ตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากรของกอง
แผนงาน 

3. หน่วยงานควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรักในหน่วยงานและท างานเต็มประสิทธิภาพอีกท้ังยังเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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