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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี  และ 

2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ

การให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 261 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ 

2) บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอายุงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

ส่วนบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท

บุคลากรที่ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ไม่

แตกต่างกนั 
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บทน า 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกจิเกี่ยวกบัการจัดและส่งเสริมการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอสิระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ

ปริญญา โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาและแนว

ทางการพัฒนาการอุดมศึกษาและจัดท าข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดท า

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และพันธะสัญญาที่เป็นไปตามข้อเสนอตกลงระหว่าง

ประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรร

งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก  าหนด 

ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน 

 นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีหน้าที่ประสานและส่งเสริม

การด าเนินการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน

ระบบอุดมศึกษาและการประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา และการรวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา 

และการรวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา และด าเนินงานฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 กลุ่มงานการเ งิน งบประมาณและบัญชี เ ป็นหน่วยงานหน่ึงของส า นักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ และบัญชีของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษาและแก้ปัญหาในงาน

ด้านการเงิน งบประมาณและบัญชีให้กบัหน่วยงานในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จึงมีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพ่ือยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การบริการกับหน่วยงานและบุคลากรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการมา

ติดต่อประสานงานแต่ละคร้ัง 

 กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

ท างาน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ คุณภาพในงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่

รวดเร็ว คล่องตัว ทันสมัย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ให้บริการอย่างเท่าเทยีมเสมอภาคกันแก่ผู้มาใช้บริการ เน่ืองจากที่

ผ่านมา ยังไม่เคยมีการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

636



ด้านการเงิน งบประมาณและบัญชีจะเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของกลุ่ม

งานการเงิน งบประมาณและบัญชี ได้ส่วนหน่ึง 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานอยู่ในกลุ่มงานการเงิน งบประมาณ

และบัญชี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการ ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาในเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของกลุ่มงานการเงิน 

งบประมาณและบัญชี ให้มีประสทิธภิาพและให้ผู้รับบริการเกดิความพึงพอใจมากขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ

การให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ

การให้บริการของกลุ่มงานการเงิน   งบประมาณและบัญชี   ผู้วิจัยได้มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดัง

ภาพที่ 1 

 

 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อายงุาน 
5. ประเภทบุคลากร 
 

ความพงึพอใจของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการ 
ของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี  
ส านักอ านวยการ ในด้าน 
1. การใหบ้ริการ 
2. เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
3. สถานท่ี 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
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 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี

จ านวนประชากรทั้งหมด 743 คน เพ่ือให้ตัวอย่างมีลักษณะการกระจายและครอบคลุมกลุ่ม

ประชากรมากที่สดุ ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Yamane (1967 อ้างถึง

ใน ดารณี บ ารุงสวัสด์ิ, 2555, น. 30) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 จากการค านวณได้ขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีทั้งหมดประมาณ 261 คน หลังจากน้ันจึงใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภมูิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นส านัก 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจ

ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน 

งบประมาณและบัญชี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

และประเภทบุคลากร โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 

 ตอนที่  2 ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ด้านการให้บริการ ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ลักษณะค าถามเป็นแบบ 

Rating Scale โดยให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ลักษณะของข้อค าถามประกอบด้วย ข้อความที่เป็นการให้

ความส าคัญในแต่ละเร่ือง แต่ละค าถาม มีค าตอบให้เลือกเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิ

เคิร์ท (Likert) (วิเชียร เกตุสงิห์, 2545, น. 69) 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อค าถามปลายเปิด ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้เสนอแนะ

ตามความคิดเหน็ลงในช่องว่างที่ก  าหนดไว้ 

 ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย โดยมีล าดับขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพ่ือ

น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี 

 3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จไปน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและ

รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งรวบรวม

แบบสอบถามกลับคืน 

 2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาลงรหัส และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยต่อไป 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังน้ี 
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 1.  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) 

 2.  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย (วิเชียร เกตุ

สงิห์, 2545, น. 69) 

 3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การ

ทดสอบท ี( t-test) ส าหรับตัวแปรที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (one-way ANOVA) ส าหรับตัวแปรที่จ าแนกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป และทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ด้วยวิธ ีLeast Significant Difference (LSD) 

 4.  ข้อเสนอแนะเป็นข้อค าถามปลายเปิด โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) แล้วเรียงล าดับตามความถี่ 

 

ผลการวิจยั 

 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ

การให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและ

บัญชี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน เรียงตามล าดับดังน้ี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ 

และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

  1.1  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้านการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีผังอธิบายล าดับขั้นตอน และ

ระยะเวลาในการให้บริการอย่างพอเหมาะ มีค่า เฉล่ียมากที่ส ุด รองลงมาคือ ขั้นตอน 

ระเบียบ วิธีการในการให้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีบุคลากรผู้ให้บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ 

มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ 

  1.2  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี และรับฟัง

ปัญหา และพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย

น้อยที่สดุ 
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  1.3  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้านสถานที่ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีทางเดินเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนที่

ให้บริการ สะดวก มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ มีบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง รู้สึกสบาย ไม่อึด

อดั และสถานที่ให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ 

  1.4  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม อยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยหนังสือราชการ/หนังสือเวียน 

รวดเรว็ มีความชัดเจน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ มีที่น่ังพักเพียงพอต่อผู้มารับบริการ 

และสามารถรับบริการได้หลายช่องทาง มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตาม ปัจจัยส่วน

บุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง ร้อยละ 65.90 เพศชาย ร้อย

ละ 34.10 มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.89 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 26.05 

และอายุไม่เกิน 30 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 20.69 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด ร้อย

ละ 72.03 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 19.92 และระดับการศึกษา

ต ่ากว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด ร้อยละ 8.05 อายุงานไม่เกิน 12 ปี มากที่สุด ร้อยละ 45.60 

รองลงมาคือ อายุงานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34.49 และอายุงาน 13-24 ปี น้อยที่สุด ร้อย

ละ 19.9 ประเภทบุคลากรเป็นข้าราชการ มากที่สุด ร้อยละ 67.05 รองลงมา คือ ประเภท

บุคลากรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ร้อยละ 22.99 และประเภทบุคลากรเป็นลูกจ้างประจ าและ

พนักงานราชการ น้อยที่สุด ร้อยละ 9.96 นอกจากน้ียังพบว่า บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาที่ มีอายุงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเง ิน 

งบประมาณและบัญชี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากรที่แตกต่างกันมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคลสามารถสรุปได้ดังน้ี 

  2.1  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่

แตกต่างกนั 

  2.2  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม และรายด้าน 

ไม่แตกต่างกนั 
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   2.3  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

  2.4  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามอายุงาน โดยภาพรวม และ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านการให้บริการ ด้าน

สถานที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน จึงท าการเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธี LSD ต่อ พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี โดยภาพรวม บุคลากรที่มีอายุงานตั้งแต่ 25 

ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกว่า บุคลากรที่มีอายุงานไม่เกิน 12 ปี และความพึงพอใจของ

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณ

และบัญชี ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ บุคลากรที่มีอายุงานต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจ

มากกว่า บุคลากรที่มีอายุงานไม่เกนิ 12 ปี 

  2.5  ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามประเภทบุคลากร โดยภาพรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

 1. ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับดังน้ี ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้

ให้บริการ ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 

  1.1  ด้านให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้านการให้บริการ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีผังอธิบายล าดับ

ข้ันตอน และระยะเวลาในการให้บริการอย่างพอเหมาะ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ข้ันตอน 

ระเบียบ วิธีการในการให้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีบุคลากรผู้ให้บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ 

มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพา นิมิตโภคานันท ์(2552: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
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ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ และด้านกระบวนการการให้บริการ 

  1.2  ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ ์

และอัธยาศัยดี และรับฟังปัญหา และพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้

อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบ ารุง วิมูลชาติ (2552: 

บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต าบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการจากเทศบาลต าบลบาง

หลวง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  1.3  ด้านสถานที่ ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้าน

สถานที่ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยมีทางเดินเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนที่ให้บริการ สะดวก มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ มี

บรรยากาศที่ปลอดโปร่ง รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด และสถานที่ให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย มี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพา นิมิตโภคานันท์ (2552: บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่

ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ และด้านกระบวนการการให้บริการ 

  1.4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้านสิ่ ง

อ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยหนังสอืราชการ/หนังสอืเวียน รวดเรว็ มีความชัดเจน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ มีที่น่ัง

พักเพียงพอต่อผู้มารับบริการ และสามารถรับบริการได้หลายช่องทาง มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจัยของพนิตตา นรสงิห์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึง

พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ผลการวิจัย

พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ 
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ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านอาคารสถานที่ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพา นิมิตโภคานันท์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย

เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนครปฐม 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

นครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ

ด้านกระบวนการการให้บริการ 

 2.  บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอายุงานต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มงาน

การเงิน งบประมาณและบัญชี ไม่แตกต่างกนั สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 

  2.1  บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีเพศต่างกัน พบว่า ความพึง

พอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน 

งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของปรัชญา จันทราภัย (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ส านักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะ

กรณี งานทะเบียนราษฎร์ พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ จ านวนคร้ังของการมาใช้บริการในรอบ 2 ปี 

ภมูิล าเนาเดิม ประเภทของบริการที่มาใช้บริการ ระยะห่างของบ้านผู้มาใช้บริการกับส านักงานเขต 

และช่วงเวลาที่มาใช้บริการ ที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจใน

บริการที่ได้รับไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การรับรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ และระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มี

ผลท าให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับแตกต่างกนั 

  2.2  บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอายุต่างกัน พบว่า ความพึง

พอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน 

งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของฐานิสสรา เจนพาณิชย์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน: ศึกษากรณีศูนย์สินเช่ือและบริการเจ้าพรหม ผลการวิจัยพบว่า ระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจ าแนกตามสถานการณ์สมรส อายุ โดยรวม และรายด้าน ไม่

แตกต่างกนั 

  2.3  บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่ม

งานการเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่
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แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิตตา นรสิงห์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย

เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน ประชาชนผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงในเร่ืองความสะอาด ความกระตือรือร้น การบริการให้ค าช้ีแนะและตอบปัญหาข้อสงสยั 

  2.4  บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอายุงานต่างกัน พบว่า 

ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงาน

การเงิน งบประมาณและบัญชี จ าแนกตามอายุงาน โดยภาพรวม และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ และ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน จึงท าการเปรียบเทยีบรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ความพึง

พอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน 

งบประมาณและบัญชี โดยภาพรวม บุคลากรที่มีอายุงานต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจ

มากกว่าบุคลากรที่มีอายุงานไม่เกนิ 12 ปี และความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

บุคลากรที่มีอายุงานต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุงานไม่เกนิ 12 ปี 

  2.5  บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีประเภทบุคลากรต่างกัน 

พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่ม

งานการเงิน งบประมาณบัญชี โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีปัจจัยส่วนบุคคลไม่ต่างกัน ถึงแม้ว่าประเภท

บุคลากรจะแตกต่างกนั 

 3.  บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ เพ่ือการ

พัฒนาปรับปรุงในการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ในเร่ืองของผู้

ให้บริการควรมีความรู้และความเช่ียวชาญในงานที่ให้บริการ ผู้ให้บริการควรมีจิตบริการ เวบ็ไซต์

และกระดานข่าวควรมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย และผู้ให้บริการควรเพ่ิมความ

รวดเรว็และคล่องตัวให้มากขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะ 

  1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1  ด้านการให้บริการ พบว่า เร่ืองที่บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีบุคลากรผู้ให้บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ ดังน้ัน 

กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ควรมีบุคลากรผู้ให้บริการเพียงพอต่อผู้รับบริการ และควร

มีข้ันตอนการให้บริการที่กระชับ มีการลดข้ันตอนให้สั้นลง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ

ให้บริการ 
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  1.2  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เร่ืองที่บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ รับฟังปัญหา และพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ควรมีการ

ปรับปรุงและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้มีความช านาญในการให้บริการ และสามารถรับฟัง

ปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกดิข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

  1.3  ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า เร่ืองที่บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สถานที่ให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังน้ัน กลุ่มงาน

การเงิน งบประมาณและบัญชี ควรขยายสถานที่ให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน เพ่ือให้เพียงพอต่อผู้มารับ

บริการ และจัดสถานที่ให้บริการให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

  1.4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า เร่ืองที่บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สามารถรับบริการได้หลายช่องทาง ดังน้ัน กลุ่มงาน

การเงิน งบประมาณและบัญชี  ควรจัดเตรียมเคร่ืองเขียนต่าง ๆ ส าหรับการกรอกเอกสารต่างๆ 

ให้เพียงพอต่อการรับบริการของบุคลากร และจัดให้มีการบริการได้หลายช่องทาง เช่น การดาวน์

โหลดแบบฟอร์มทางเวบ็ไซต์ 

  1.5 ควรเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย ความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ให้กับ

ผู้บริหารน าไปใช้เป็นตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้

เจ้าหน้าที่เหน็ความส าคัญของการให้บริการที่ดี และเป็นแนวทางพัฒนาการให้บริการกลุ่มงาน

การเงิน งบประมาณและบัญชีให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และมีศักยภาพในการให้บริการดีย่ิงขึ้น 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรท าการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการท าการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และเพ่ือเป็นการพัฒนาระดับคุณภาพการ

ให้บริการของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ให้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังท าให้ทราบถึงปัญหาการ

ให้บริการในทุก ๆ ด้าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้ความพึงพอใจ

สงูสดุ 

  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรุงการบริการของกลุ่มงานการเงิน 

งบประมาณและบัญชีเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุง

ให้เกดิประสทิธภิาพมากขึ้น 

  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการให้บริการ หรือทศันคติต่อ

การบริการของผู้ใช้บริการที่มีต่อกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เพ่ือก าหนดเป้าหมายใน

การด าเนินงานและพัฒนางานด้านบริการ 
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