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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี และ
2) เพื่ อ เปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของบุ ค ลากรสานั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาต่ อ
การให้ บ ริ ก ารของกลุ่ มงานการเงิน งบประมาณและบั ญชี จาแนกตาม ปั จจัยส่วนบุคคล กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 261 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี้
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ูให้ บริ การ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านสถานที่ และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และ
2) บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาที่มีอายุงานต่างกัน มีความพึ งพอใจต่อการ
ให้ บริ การของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบั ญชี แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ส่วนบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท
บุคลากรที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ไม่
แตกต่างกัน
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บทนา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็ นอิสระ และความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริ ญญา โดยมี อ านาจหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบในการศึ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ย ปั ญหาและแนว
ทางการพัฒนาการอุดมศึก ษาและจัดทาข้ อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดทา
แผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และพั น ธะสั ญ ญาที่เ ป็ นไปตามข้ อ เสนอตกลงระหว่ า ง
ประเทศ พร้ อ มทั้ง วิ เคราะห์ ห ลั ก เกณฑ์ และแนวทางการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร จั ด ตั้ง จั ดสรร
งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด
ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีหน้ าที่ประสานและส่งเสริม
การดาเนินการงานพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
ระบบอุดมศึกษาและการประสานส่งเสริ ม สนับสนุ นการวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่ อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบและด าเนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา และการรวบรวมข้ อมูล จัดทาสารสนเทศด้ านการอุดมศึกษา
และการรวบรวมข้ อมูล จัดทาสารสนเทศด้ านการอุดมศึกษา และดาเนินงานฝ่ ายเลขานุ การของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
ปฏิบั ติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เ ป็ นอานาจหน้ าที่ของสานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลุ่ ม งานการเงิ น งบประมาณและบั ญ ชี เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ งของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ให้ บ ริ ก ารเกี่ ยวกับ การเงิ น งบประมาณ และบั ญ ชี ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนการให้ คาแนะนาปรึ กษาและแก้ ปัญหาในงาน
ด้ านการเงิน งบประมาณและบัญชีให้ กบั หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จึงมีการพั ฒนาทั้งด้ า นบุคลากรและเทคโนโลยีต่า ง ๆ
เพื่ อยกระดับการให้ บริ การให้ มีประสิทธิภาพเพื่ อให้ การบริ การกับหน่ วยงานและบุคลากรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้ ผ้ ูมาใช้ บริ การเกิดความพึ งพอใจสูงสุดในการมา
ติดต่อประสานงานแต่ละครั้ง
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ได้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยในการ
ทางาน เพื่ อให้ เกิดความรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีการพั ฒนาบุคลากรในหน่ วยงาน เพื่ อให้ เกิด
ประสิทธิภาพ คุ ณภาพในงานและความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ โดยมุ่ งเน้ นการบริ หารงานที่
รวดเร็ว คล่ องตัว ทันสมัย นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่ อให้ เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ บริ การอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันแก่ผ้ ูมาใช้ บริการ เนื่องจากที่
ผ่านมา ยังไม่เคยมีการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด การวั ดความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการ
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ด้ านการเงิน งบประมาณและบัญชีจะเป็ นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานการเงิน งบประมาณและบัญชี ได้ ส่วนหนึ่ง
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้วิจัยในฐานะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานการเงิน งบประมาณ
และบัญชี ได้ ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในการพั ฒนาระบบการให้ บริ การ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เพื่อจะได้ นาผลการวิจัยมาเป็ นแนวทางใน
การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ การของเจ้ า หน้ า ที่แ ละบุ ค ลากรของกลุ่ มงานการเงิ น
งบประมาณและบัญชี ให้ มีประสิทธิภาพและให้ ผ้ ูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ
การให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
2. เพื่ อ เปรี ย บเทีย บความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อการให้ บริ การของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ
การให้ บริ การของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ผู้วิจัยได้ มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดัง
ภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อายุงาน
5. ประเภทบุคลากร

ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่ อการให้ บริการ
ของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
สานักอานวยการ ในด้ าน
1. การให้บริ การ
2. เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
3. สถานที่
4. สิ่ งอานวยความสะดวก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
จ านวนประชากรทั้งหมด 743 คน เพื่ อให้ ตั วอย่ า งมีลั กษณะการกระจายและครอบคลุ มกลุ่ ม
ประชากรมากที่สดุ ผู้วิจัยได้ คานวณหาขนาดตัวอย่าง โดยการใช้ สูตรของ Yamane (1967 อ้ างถึง
ใน ดารณี บารุงสวัสดิ์, 2555, น. 30) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จากการคานวณได้ ขนาด
ของกลุ่ มตั ว อย่ า งที่ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทั้งหมดประมาณ 261 คน หลั งจากนั้ น จึ ง ใช้ การสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นสานัก
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจ
ของบุ ค ลากรส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริ ก ารของกลุ่ ม งานการเงิ น
งบประมาณและบัญชี ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน
และประเภทบุคลากร โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบให้ เลือกตอบ
ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า นการให้ บ ริ ก าร ด้ า น
เจ้ า หน้ า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริก าร ด้ า นสถานที่ และด้ า นสิ่ง อานวยความสะดวก ลัก ษณะคาถามเป็ น แบบ
Rating Scale โดยให้ คะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด โดยกาหนด
เกณฑ์การให้ คะแนนในแต่ ละระดับ ลั ก ษณะของข้ อคาถามประกอบด้ ว ย ข้ อความที่เป็ นการให้
ความสาคัญในแต่ละเรื่อง แต่ละคาถาม มีคาตอบให้ เลือกเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert) (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2545, น. 69)
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ เป็ นข้ อคาถามปลายเปิ ด ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูตอบได้ เสนอแนะ
ตามความคิดเห็นลงในช่องว่างที่กาหนดไว้
ผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่องมือในการวิจัย โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิ จั ยที่เ กี่ยวข้ องกับความพึ งพอใจต่ อการให้ บ ริ การ เพื่ อ
นามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็จไปนาเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึ กษาเพื่ อตรวจสอบและ
รับข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยดาเนินการเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง พร้ อมทั้ง รวบรวม
แบบสอบถามกลับคืน
2. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามมาลงรหั ส และน าไปวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยต่อไป
ผู้วิจัยนาข้ อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
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1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อย
ละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อการให้ บริ การของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญ ชี โดยหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย (วิเชียร เกตุ
สิงห์, 2545, น. 69)
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อ การให้ บริ การของกลุ่ มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ตามปั จจั ยส่วนบุ คคล โดยใช้ การ
ทดสอบที ( t-test) สาหรับตัวแปรที่จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) สาหรับตัวแปรที่จาแนกเป็ น 3 กลุ่มขึ้นไป และทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD)
4. ข้ อ เสนอแนะเป็ นข้ อ ค าถามปลายเปิ ด โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา (Content
Analysis) แล้ วเรียงลาดับตามความถี่

ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ
การให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี พบว่ า ความพึ งพอใจของบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและ
บัญชี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า อยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน เรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู ให้ บริ การ ด้ านการให้ บริ การ ด้ า นสถานที่ให้ บ ริ ก าร
และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1.1 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่ มงานการเงิน งบประมาณและบัญ ชี ด้ า นการให้ บ ริ ก าร โดยภาพรวม อยู่ใ น
ระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ ออยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยมีผังอธิบ ายลาดับ ขั้น ตอน และ
ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งพอเหมาะ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ ส ุด รองลงมาคื อ ขั้ น ตอน
ระเบี ยบ วิ ธีก ารในการให้ บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีบุคลากรผู้ให้ บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ
มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
1.2 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ข้ อ โดยมีค วามซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต ในการ
ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ มีค่า เฉลี่ ย มากที่สุด รองลงมาคือ มีม นุ ษยสัม พั น ธ์ และอัธยาศัย ดี และรับ ฟั ง
ปั ญ หา และพยายามหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ ย
น้ อยที่สดุ
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1.3 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ านสถานที่ให้ บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ ออยู่ ในระดับมากทุกข้ อ โดยมีทางเดินเชื่ อมต่ อระหว่ างพื้ นที่
ให้ บริการ สะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีบรรยากาศที่ปลอดโปร่ ง รู้สึกสบาย ไม่อึด
อัด และสถานที่ให้ บริการสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
1.4 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวม อยู่
ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ ออยู่ ในระดับมากทุ กข้ อ โดยหนั งสือราชการ/หนั งสือเวี ยน
รวดเร็ว มีความชัดเจน มีค่ า เฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีท่ีน่ั ง พั ก เพี ย งพอต่ อ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร
และสามารถรั บบริ การได้ หลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตาม ปั จจัยส่วน
บุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง ร้ อยละ 65.90 เพศชาย ร้ อย
ละ 34.10 มีอายุต้ังแต่ 51 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 29.89 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี ร้ อยละ 26.05
และอายุไม่เกิน 30 ปี น้ อ ยที่สุด ร้ อ ยละ 20.69 มีร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มากที่สุด ร้ อ ย
ละ 72.03 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้ อยละ 19.92 และระดับการศึกษา
ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี น้ อ ยที่สุ ด ร้ อ ยละ 8.05 อายุ ง านไม่ เ กิน 12 ปี มากที่สุด ร้ อ ยละ 45.60
รองลงมาคือ อายุงานตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 34.49 และอายุงาน 13-24 ปี น้ อ ยที่สุด ร้ อ ย
ละ 19.9 ประเภทบุค ลากรเป็ นข้ า ราชการ มากที่สุด ร้ อยละ 67.05 รองลงมา คือ ประเภท
บุคลากรเป็ นลู กจ้ างเหมาบริ การ ร้ อยละ 22.99 และประเภทบุคลากรเป็ นลู กจ้ า งประจาและ
พนักงานราชการ น้ อยที่สุด ร้ อยละ 9.96 นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาที่ มี อ ายุ ง านต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บริ ก ารของกลุ ่ม งานการเงิน
งบประมาณและบัญชี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากรที่แตกต่างกันมี
ความพึ งพอใจต่อการให้ บริ การของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคลสามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้ าน ไม่
แตกต่างกัน
2.2 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม และรายด้ าน
ไม่แตกต่างกัน
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2.3 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม
และรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
2.4 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญ ชี จาแนกตามอายุงาน โดยภาพรวม และ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการให้ บริการ ด้ าน
สถานที่ให้ บริการ และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน จึงทาการเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธี LSD ต่อ พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี โดยภาพรวม บุคลากรที่มีอายุงานตั้งแต่ 25
ปี ขึ้ น ไป มี ความพึ ง พอใจมากกว่ า บุ ค ลากรที่มี อ ายุ งานไม่ เ กิน 12 ปี และความพึ ง พอใจของ
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณ
และบั ญชี ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู ให้ บริ การ บุ คลากรที่มีอ ายุ งานตั้ งแต่ 25 ปี ขึ้ น ไป มี ความพึ งพอใจ
มากกว่า บุคลากรที่มีอายุงานไม่เกิน 12 ปี
2.5 ความพึ งพอใจของบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตามประเภทบุคลากร โดยภาพรวม
และรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. ความพึ งพอใจของบุ คลากรสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาต่ อการ
ให้ บ ริ ก ารของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบั ญชี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น เรี ย งตามล าดั บ ดั ง นี้ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ู
ให้ บริ การ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านสถานที่ให้ บริการ และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
สามารถอภิปรายเป็ นรายด้ าน ได้ ดังนี้
1.1 ด้ านให้ บริการ พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ านการให้ บริ การ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ อยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยมีผังอธิบายลาดับ
ขั้นตอน และระยะเวลาในการให้ บริการอย่างพอเหมาะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ขั้นตอน
ระเบียบ วิธีการในการให้ บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีบุคลากรผู้ให้ บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ
มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิมพา นิมิตโภคานันท์ (2552: บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริ การขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลนครปฐม ผลการวิจัยพบว่ า ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริ การขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่
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ในระดับมากทุกด้ าน เรี ยงจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี้ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริการ และด้ านกระบวนการการให้ บริการ
1.2 ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ าน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ ออยู่ในระดับมากทุกข้ อ
โดยมีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบัติหน้ าที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีมนุ ษยสัมพั นธ์
และอัธยาศัยดี และรั บฟั งปั ญหา และพยายามหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้
อย่ า งเหมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของบ ารุ ง วิ มู ล ชาติ (2552:
บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของเทศบาล
ตาบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้ บริการจากเทศบาลตาบลบาง
หลวง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อแยกเป็ นรายด้ าน พบว่ า
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 3 ด้ าน คือ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ ด้ านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้ บริการ และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1.3 ด้ านสถานที่ ใ ห้ บริ ก าร พบว่ า ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ าน
สถานที่ให้ บริ การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ อยู่ในระดับมากทุกข้ อ
โดยมี ท างเดิ น เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งพื้ นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร สะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่สุ ด รองลงมาคื อ มี
บรรยากาศที่ป ลอดโปร่ ง รู้ สึก สบาย ไม่ อึดอั ด และสถานที่ใ ห้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิ มพา นิมิตโภคานันท์ (2552: บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริ การขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลนครปฐม ผลการวิจัยพบว่ า ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริ การขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้ าน เรี ยงจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี้ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริการ และด้ านกระบวนการการให้ บริการ
1.4 ด้ า นสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ า ความพึ งพอใจของบุ คลากรสานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ านสิ่ ง
อานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ อยู่ในระดับมากทุกข้ อ
โดยหนังสือราชการ/หนังสือเวียน รวดเร็ว มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีท่นี ่ัง
พั กเพี ยงพอต่ อผู้ มารั บบริ การ และสามารถรั บบริ การได้ หลายช่ องทาง มีค่าเฉลี่ ยน้ อยที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของพนิตตา นรสิงห์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลสนามจันทร์ ผลการวิจัย
พบว่ า ประชาชนที่มาใช้ บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลสนามจั นทร์ โดยภาพรวม อยู่ ใน
ระดับมาก เมื่อแยกเป็ นรายด้ าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้ าน คือ
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ด้ านบุคลิกภาพของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ ด้ านกระบวนการการให้ บริการ และด้ านอาคารสถานที่
และสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิมพา นิมิตโภคานันท์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาวิจัย
เรื่ อง ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
นครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน เรียงจากมากไปหาน้ อ ยได้ ดังนี้ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ และ
ด้ านกระบวนการการให้ บริการ
2. บุ คลากรสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาที่มีอายุ งานต่ างกัน มีความพึ ง
พอใจต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา และประเภทบุ คลากรที่แ ตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริ การของกลุ่ มงาน
การเงิน งบประมาณและบัญชี ไม่แตกต่างกัน สามารถอภิปรายเป็ นรายด้ าน ได้ ดังนี้
2.1 บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีเพศต่างกัน พบว่ า ความพึ ง
พอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน
งบประมาณและบัญชี จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของปรัชญา จัน ทราภัย (2542: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนที่มาใช้ บ ริ ก าร ณ สานั ก งานเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะ
กรณี งานทะเบี ยนราษฎร์ พบว่ า เพศ อาชี พ รายได้ จานวนครั้ งของการมาใช้ บริ การในรอบ 2 ปี
ภูมิลาเนาเดิม ประเภทของบริการที่มาใช้ บริการ ระยะห่างของบ้ านผู้มาใช้ บริการกับสานักงานเขต
และช่ วงเวลาที่มาใช้ บริ การ ที่แตกต่างกัน มีผลทาให้ ประชาชนที่มาใช้ บริการมีความพึ งพอใจใน
บริ การที่ได้ รับไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การรั บรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการและขั้นตอนการให้ บริการ และระดับความคาดหวังของผู้ใช้ บริการที่แตกต่างกัน มี
ผลทาให้ ประชาชนผู้มาใช้ บริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้ รับแตกต่างกัน
2.2 บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอายุต่างกัน พบว่ า ความพึ ง
พอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน
งบประมาณและบัญชี จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม และรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของฐานิสสรา เจนพาณิชย์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้ บริการธนาคารออมสิน: ศึกษากรณีศูนย์สินเชื่อและบริการเจ้ าพรหม ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจ าแนกตามสถานการณ์ สมรส อายุ โดยรวม และรายด้ า น ไม่
แตกต่างกัน
2.3 บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีระดับการศึ กษาต่ างกัน
พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่ม
งานการเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้ าน ไม่
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แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของพนิตตา นรสิงห์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสนามจันทร์
ผลการวิจั ยพบว่ า ประชาชนผู้ ใช้ บริ การที่มีเพศ อายุ ระดั บการศึ กษา อาชี พ และรายได้ ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการไม่แตกต่างกัน ประชาชนผู้ใช้ บริการให้ ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงในเรื่องความสะอาด ความกระตือรือร้ น การบริการให้ คาชี้แนะและตอบปัญหาข้ อสงสัย
2.4 บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอายุงานต่างกัน พบว่า
ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงาน
การเงิน งบประมาณและบัญชี จาแนกตามอายุงาน โดยภาพรวม และด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริ การ
แตกต่ างกัน อย่ า งมีนั ยสาคัญ ที่ร ะดับ .05 ส่ว นด้ า นการให้ บ ริ ก าร ด้ า นสถานที่ให้ บ ริ ก าร และ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน จึงทาการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ความพึง
พอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน
งบประมาณและบั ญ ชี โดยภาพรวม บุ คลากรที่มีอ ายุ งานตั้งแต่ 25 ปี ขึ้ น ไป มี ความพึ งพอใจ
มากกว่าบุคลากรที่มีอายุงานไม่เกิน 12 ปี และความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้ า นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ
บุคลากรที่มีอายุงานตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุงานไม่เกิน 12 ปี
2.5 บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีประเภทบุคลากรต่างกัน
พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริ การของกลุ่ม
งานการเงิน งบประมาณบัญชี โดยภาพรวม และรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากบุคลากร
ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษามีปั จ จัย ส่ว นบุค คลไม่ต่า งกัน ถึง แม้ ว่ า ประเภท
บุคลากรจะแตกต่างกัน
3. บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีข้อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ เพื่อการ
พั ฒนาปรับ ปรุง ในการให้ บ ริก ารของกลุ่ม งานการเงิน งบประมาณและบัญ ชี ในเรื่ อ งของผู้
ให้ บริการควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้ บริการ ผู้ให้ บริการควรมีจิตบริการ เว็บไซต์
และกระดานข่าวควรมีความครบถ้ วน เป็ นปัจจุ บัน และสืบค้ นได้ ง่าย และผู้ให้ บริการควรเพิ่ มความ
รวดเร็วและคล่องตัวให้ มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้ า นการให้ บ ริ ก าร พบว่ า เรื่ อ งที่บุ ค ลากรส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษามีความพึ งพอใจน้ อยที่สุด คือ มีบุคลากรผู้ ให้ บริ การเพี ยงพอต่ อผู้ รับบริ การ ดังนั้ น
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ควรมีบุคลากรผู้ให้ บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ และควร
มี ข้ั น ตอนการให้ บ ริ ก ารที่ก ระชั บ มี ก ารลดขั้ น ตอนให้ ส้ั น ลง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ว ในการ
ให้ บริการ
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1.2 ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ พบว่า เรื่องที่บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีความพึ งพอใจน้ อยที่สุด คือ รั บฟั งปั ญหา และพยายามหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้ นได้ อย่ า งเหมาะสม ดังนั้ น กลุ่ มงานการเงิน งบประมาณและบั ญ ชี ควรมี การ
ปรับปรุงและฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการให้ มีความชานาญในการให้ บริการ และสามารถรับฟั ง
ปัญหา พร้ อมทั้งหาแนวทางการแก้ ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม
1.3 ด้ านสถานที่ให้ บริ การ พบว่ า เรื่ องที่บุคลากรสานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีความพึงพอใจน้ อยที่สุด คือ สถานที่ให้ บริการสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ดังนั้น กลุ่มงาน
การเงิน งบประมาณและบัญชี ควรขยายสถานที่ให้ กว้ างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ เพียงพอต่อผู้มารับ
บริการ และจัดสถานที่ให้ บริการให้ สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
1.4 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่ า เรื่ องที่บุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีความพึงพอใจน้ อยที่สุด คือ สามารถรับบริ การได้ หลายช่องทาง ดังนั้น กลุ่มงาน
การเงิน งบประมาณและบัญชี ควรจัดเตรียมเครื่องเขีย นต่าง ๆ สาหรับการกรอกเอกสารต่างๆ
ให้ เพียงพอต่อการรับบริการของบุคลากร และจัดให้ มีการบริการได้ หลายช่องทาง เช่น การดาวน์
โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์
1.5
ควรเผยแพร่ ข้ อ มู ล งานวิ จั ย ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ให้ กับ
ผู้บริ หารนาไปใช้ เป็ นตัวชี้วัดเพื่ อประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่เพื่ อเป็ นการกระตุ้นให้
เจ้ าหน้ าที่เห็นความสาคัญของการให้ บริ การที่ดี และเป็ นแนวทางพั ฒนาการให้ บริการกลุ่มงาน
การเงิน งบประมาณและบัญชีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และมีศักยภาพในการให้ บริการดีย่งิ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการทาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อ งทุกปี เพื่ อ ให้ ทราบถึงระดับความพึ งพอใจ และเพื่ อเป็ นการพั ฒนาระดับคุณภาพการ
ให้ บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ให้ ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังทาให้ ทราบถึงปัญหาการ
ให้ บริ ก ารในทุ ก ๆ ด้ าน เพื่ อนาข้ อ มู ลที่ได้ มาปรั บ ปรุ งรู ป แบบการให้ บริ การให้ ความพึ งพอใจ
สูงสุด
2.2 ควรมีก ารศึ กษาวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาและปรุ ง การบริ การของกลุ่ มงานการเงิ น
งบประมาณและบัญชีเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุง
ให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการให้ บริการ หรือทัศนคติต่อ
การบริการของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เพื่อกาหนดเป้ าหมายใน
การดาเนินงานและพัฒนางานด้ านบริการ
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