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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ น มำและควำมสำคั ญ
ตามความในพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ.2546 ได้มีบทบัญญัติและการดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทาการกาหนดวิธีการดาเนินงานตาม โดยมีเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพในการให้บริการ จัดอยู่ในกลุ่มภารกิจที่ทุกส่วนราชการจะต้องดาเนินการพร้อมกันในทันที ซึ่งให้
เริ่มดาเนินการนับแต่ปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และดาเนินการควบคู่ไปกับการบริหารราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การ อานวยความสะดวก และการปรับปรุงระบบการให้ บริการของส่ ว น
ราชการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็น “World Class University”
และสนั บ สนุ น ความเป็ น สากล ( Internationalization) เพื่ อ ก้ า วไปสู่ คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น เลิ ศ ระดั บ สากล
(Internationalization Quality Excellence) ด้วยการขับเคลื่อนทั้งในระดับสถาบัน และคณะ/สานักให้ เป็น
มาตรฐานสากล โดยมีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พ.ศ.
2551 – 2565 ซึ่งสถาบันให้ความสาคัญกับระบบริหารคุณภาพมีการกาหนดเป้าหมายสูงสุดในแผนยุทธศาสตร์
คือ การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของโลก (World Class University) โดยมีกระบวนการ
ภายใน (Internal Process) 3 ด้าน คือ 1) ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence) 2) ความ
เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ (Management Excellence) และ 3) ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ
(Service Excellence) ดังนั้น สานักเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบั นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในสถาบัน ได้แก่ การจัดให้มีระบบเครือข่าย ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยการ
วิเคราะห์ อ อกแบบระบบงาน งานบริ การคอมพิ วเตอร์ งานบริการทางด้ า นโครงสร้ างพื้ น ฐาน จึงได้ พั ฒ นา
กระบวนการปฏิบั ติงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบ
บริหารคุณภาพที่ทาให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีการดาเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สานัก
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ได้ผ่านการประเมินและได้รับ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม
2559 เรียบร้อยแล้ว
จะเห็นได้ว่า สานักเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินงานภายใต้นโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ เพื่อสนับ สนุน การเรี ย นการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ สังคม และสนับสนุ นการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน โดยยึดมั่นในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001:2015 และมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สร้างความพึง
พอใจของผู้รับบริการและชื่อเสียงของสถาบัน ทั้งนี้ คุณภาพการให้บริการ คือความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้นการเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็น
สิ่งจาเป็น ซึ่งผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ ที่ผู้รับบริการ
ต้องการ และในรู ป แบบที่ต้อ งการ ซึ่ง การประเมิน คุณภาพการให้ บริการด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศถื อ เป็ น
กระบวนการหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพของสานักและมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทาให้ได้ทราบถึงระดับ
คุณภาพการให้บริการของสานัก และส่งผลให้สานักมีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจสูงสุด
จากเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนเล็งเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นของการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการที่ถูกต้องตามหลักวิธีการ จึงจัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และมาตรฐานเดียวกันในการ
ปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงศึกษาเรียนรู้ต่อไป

1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรศึ ก ษำ
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบกระบวนการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจด้านการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3 ขอบเขตของกำรศึ ก ษำ
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจั ดทา
แผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นการ
นาเสนอเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะขั้นตอนการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจาแนกการสารวจความพึงพอใจออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบันที่มีการแจกแบบสอบถามหลังการให้บริการเสร็จ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2. ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาของสถาบัน และผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอก
สถาบัน ที่เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาของสถาบัน ที่ รับบริการจากนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ (Helpdesk)
โดยนาผลการสารวจมาประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลการสารวจมาจัดทาแผนปรับปรุงการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 นิ ย ำมศั พ ท์ เ ฉพำะ
ที่ประชุมกำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานัก
เลขานุการสานัก หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
ผู้รับบริกำร

หมายถึง อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาของ
สถาบัน บุคคลภายนอกสถาบัน และหน่วยงานภายในสถาบัน

ระบบติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (Monitoring and
Evaluation System :MES)

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของ
สานักโดยตรง ระบบทาให้บุคลากรสามารถรับทราบปัญหา
หรือการขอรับบริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านได้ เ มื่ อ ปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ ได้ แ ก่ ร้ อ ยละของ
รายการที่ ไ ด้ ติ ดต่ อ กลั บ ผู้รั บบริ ก ารภายใน 4 ชม.หลั ง จาก
ได้ รั บ แจ้ ง ร้ อ ยละของปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และออกแบบสอบถามเพื่อสารวจระดับ
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ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารจากผู้ รั บ บริ ก ารได้ ต รง
กลุ่มเป้าหมาย
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

หมายถึงแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ด้านต่าง ๆ ที่สานักต้องการทราบ โดยมีการจาแนกความ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1

หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

2

หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

3

หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

4

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก

5

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

หมายถึ ง การน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น จาก
ผู้ รั บ บริ ก ารแล้ ว มาประมวลผล และการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS ซึ่ ง ผลการประเมิ น รายงานการจ าแนก
คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

บทที่ 2
โครงสร้ำงกำรบริหำรและอัตรำกำลัง
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
2.1 ข้ อ มู ล ของสำนั ก เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
2.1.1 ประวั ติ ค วำมเป็ น มำ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม พ.ศ.2527 โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท ไอบีเอ็ม ปร ะเทศไทย
จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ปี พ.ศ.2532 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ปีพ.ศ.2535 สถาบันได้มอบหมายให้สานักเปิดสอนวิชา สศ.400 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา จึงทาให้สานักมีภาระงานด้าน
การสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และได้ดาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2541 สานักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ พั ฒ นาระบบงานเพื่ อ การใช้ ง าน
ในการประกอบการขององค์กรทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ปี พ.ศ.2546 สานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อปรั บการศึกษาให้รองรับกับแนวคิด
ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ
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ปี พ.ศ.2547 สถาบันได้มีคาสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ให้โอนภาระงานในความ
รับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
มาอยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบของสานั ก เพื่อให้ การดาเนินงานด้า นเทคโนโลยี ข องสถาบั นมี ความเป็ นเอกภาพ โดย
มอบหมายให้สานักดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
ปีการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 2 สานักได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” และมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรจนกระทั่งปีการศึกษา 2552 สานักจึง
ได้ยกเลิกภาระงานด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาไปแล้วจานวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 56 คน
ปี พ.ศ.2551 สถาบั น ได้ ย้ า ยหน่ ว ยเสี ย งและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และหน่ ว ยภาพนิ่ ง และโทรทั ศ น์
ไปสังกัดกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ปี พ.ศ.2555 สานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21เมษายน 2555 ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในสถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2556 สานักได้ปรับพันธกิจของสานัก และโครงสร้างอัตรากาลังใหม่เพื่อให้การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานภายในสานักเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ ยน
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบางกลุ่มงาน และกาหนดตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นใหม่ และได้เริ่มใช้โครงสร้างอัตรากาลัง
ใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ปี พ.ศ. 2559 สานักได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
ทุกระบบงานจาก BSI Group เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ดังนี้
“The Provision of Information Technology Center (ITC) Services including IT
Infrastructure Services, Information Systems and Software Development Services, Computer
Laboratory Services, and Computer Maintenance and Support Services.”
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2.1.2 นโยบำยคุ ณ ภำพ ตั ว ชี้ วั ด
นโยบำยคุณภำพ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินงานภายใต้นโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และ
สนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศยึดมั่นในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 และมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและชื่อเสียงของสถาบันฯ
นโยบายคุณภาพของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย


ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีมาตรฐาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ




ดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ



กระตุ้นและส่งเสริมคุณภาพการทางานของบุคลากรด้วยเครื่องมือบริหารคุณภาพและการสื่อสาร

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาองค์ประกอบสาคัญในการทางาน บุคลากรของสานักฯ ทุกคนมี
ส่วนร่วมและใช้องค์ประกอบสาคัญนี้เป็นแนวทางในการบรรลุคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Compliance
ยกระดับมาตรฐานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกาหนดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Consistency
กาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของสานักฯ ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และดาเนินการให้สาเร็จตามเป้าหมายคุณภาพที่วางไว้
- Efficiency and effectiveness
มุ่งผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- Performance and Feedback
มีการติดตามผลลัพธ์และผลสะท้อนกลับ และสื่อสารระหว่างกัน
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ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ากว่า 3.51
2. จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาดาเนินการ หรือชี้แจง แก้ไข ร้อยละ 100
2.1.3 ปรั ช ญำและปณิ ธ ำน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ ำ นิ ย มร่ ว ม
ปรัชญำและปณิธำน
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
สถาบันในการดาเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล
พันธกิจ
1. วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบัน ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ
3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
4. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน
5. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก
6. เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน
7. สนับสนุนพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ
ค่ำนิยมร่วม
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S)
Service-mindedness
หมายถึง การบริการด้วยใจ
Smartness
หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง
Smoothness
หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดาเนินงาน
Securement
หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย
Speediness

หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน
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2.2 โครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรและอั ต รำกำลั ง สำนั ก เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับภารกิจและอัตรากาลังที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบ
กับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้ยกเลิกประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 และให้แบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ดังนี้
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ผู้อำนวยกำร

คณะกรรมกำรประจำส ำนัก

คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี

รองผู้อำนวยกำร

ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
งำนระบบเครือ ข่ำ ย
และระบบควำมปลอดภัย
- Internet
- Wired / Wireless LAN
- Security System
- Access Control System
- Network Access Control
- User Access
Management
- Collaboration & email
- Domain Name System
- Mobile computing and
teleworking
งำนสนับสนุนระบบ
สำรสนเทศ
- Data Center &
Co-Location
- Storage & Backup
- Database Administration
- Virtual Private Server
ฯลฯ

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

กลุ่มงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

กลุ่มงำนบริก ำร
คอมพิวเตอร์

กลุ่มงำนนวัตกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำนวิเ ครำะห์ ออกแบบ
และพัฒนำระบบงำน
- ระบบบริการการศึกษา
- ระบบการเงินการคลังและ
พัสดุ
- ระบบบุค ลากร
- ระบบสานัก งาน
- ระบบการเรียนการสอน
งำนสนับสนุนระบบงำนอื่น
- ระบบสารสนเทศเพื่อ ผู้บริหาร
- ระบบสารสนเทศด้านประกัน
คุณภาพ
- ระบบงานสนับสนุนงานบริการ
ของสานัก
งำนสนับสนุนสถำปัต ยกรรม
เชิงบริก ำรและสถำปัตยกรรม
หลำยลำดับชั้น
ล

งำนห้อ งปฏิบัติก ำร
คอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติก ารทั่วไป
- ห้องปฏิบัติก ารการเรียนการ
สอน
- การพิมพ์ผ่านระบบโควตา
- การจัด หาและบริหารจัดการ
ซอ ต์แวร์ลิขสิทธิ
งำนติดตั้ง บริกำร
และบำรุงรัก ษำคอมพิวเตอร์
- การติดตั้ง าร์ดแวร์/ซอ ต์แวร์
ห้องเรียน และ หน่ว ยงาน
ต่างๆ
- การซ่อมบารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
- การติดตั้งสายเครือข่าย
งำน Helpdesk
- การรับแจ้งปัญหาและให้
คาแนะนาเบื้องต้น
- การแก้ไขปัญ หาการใช้งาน
ฯลฯ

งำนวิเ ครำะห์ธุรกิจและกำร
จัด กำร
โครงกำร
งำนสนับสนุนเวบและโมบำย
แอปพลิเคชั่น
งำนให้บริกำรสนับสนุนเวบไซต์
- Web Hosting
ระบบกำรสอบทำง
อิเ ลกทรอนิกส์
ระบบกำรเรีย นกำรสอนแบบ
อิเ ลกทรอนิกส์
ล

แผนภำพที่ 2. 1 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ
งำนธุรกำร
- การรับส่งหนังสือ
- การจัด เก็บเอกสาร
- การประชุม
- การดูแลอาคารสถานที่
งำนบุคคล
- การจัด ทาทะเบียนประวัติ
และสวัสดิการ
- การพัฒนาบุคลากร
- การจัด ผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา
และเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- การลาประเภทต่าง ๆ
- การประเมินผลประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
งำนประชำสัมพันธ์
- การประสานงานการจัด
กิจกรรมของสานัก
- การเผยแพร่การจัด กิจกรรม
ของสานัก
- การจัด ทาเอกสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ล

งำนกำรเงิน
- การจัด ทางบประมาณ
- การเบิก จ่าย
- การรับเงิน
- การทาบัญชีเงินยืม
ทดรองราชการ
- การบริก ารขอใช้สถานที่
และคิดค่าใช้จ่าย
- การจัด ทาสถิติและ
แผนงานด้านการเงิน
งำนพัสดุ
- การจัด ซื้อจัดจ้าง
- การจัด ทาทะเบียน
ครุภัณฑ์ และการยืม-คืน
- การตรวจสอบและการ
ควบคุมภายใน
งำนบริกำรวิชำกำร
ล

งำนแผนงำนและ
ประกันคุณ ภำพ
- การจัด ทาแผนยุทธศาสตร์
- การประเมินผลแผนและการ
ดาเนินงานตามแผน
- การประเมินตนเอง
(ประกันคุณภาพ/กพร.)
- การประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์ม าตรฐานสากล
- การประเมินคุณภาพ
การให้บริการ
งำนบริหำรควำมเสี่ยง
- การจัด ทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ประเมินผลแผน
ล
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ผู้อำนวยกำรสำนัก
ผศ.ดร.วุฒิไกร งำมศิริจิตต์

คณะกรรมกำรประจำส ำนัก

คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี

รองผู้อำนวยกำรสำนัก
(ว่ำง)
ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กลุ่มงำนโครงสร้ำ งพื้นฐำน
(น.ส.กสิม า คิ้ว เจริญ)
(อัตรากาลัง 5 คน)
งำนระบบเครือ ข่ำ ย
และระบบควำมปลอดภัย
- น.ส.กสิม า คิ้ว เจริญ
นวช.คอมพิวเตอร์
ชานาญการ (ข้าราชการ)
- นางอัจฉราพร สาระบุต ร
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติ
การ (ข้าราชการ)
- นายเสริม ศักดิ สุนทรศัพท์
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติ
การ (พนง.สถาบัน)
งำนสนับสนุนระบบ
สำรสนเทศ
- นายสุรพงษ์ เนาวเศรษฐ์
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติ
การ (พนง.สถาบัน)
- นายณัฐ เศรษฐ์ ศักดิศุภนรา
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติ
การ (พนง.สถาบัน)

กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
(นางคณิต รา แสงเรือง)
(อัตรากาลัง 6 คน)
งำนวิเครำะห์ ออกแบบ
งำนสนับสนุนระบบงำนอื่น
งำนสนับสนุนสถำปัตยกรรมเชิง
บริกำรและสถำปัตยกรรมหลำย
ลำดับชั้น
- นางคณิตรา แสงเรือง
นวช.คอมพิวเตอร์ชานาญการ
(พนง.สถาบัน)
- นายกฤตภาส โกศลทวิชากร
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัต ิการ
(พนง.สถาบัน)
-นายภิญโญ เกิดแก้ว
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัต ิการ
(พนง.สถาบัน)
- นางชนัญญา สารใจคา
นวช.คอมพิวเตอร์ชานาญการ
(พนง.สถาบัน)
- นายคณาธิศ รตโนภาส
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัต ิการ
(พนง.สถาบัน)
- นายยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัต ิการ
(พนง.สถาบัน)

กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์
(นายวรวุฒิ แสงเรือง)
(อัตรากาลัง 4 คน)
งำนห้อ งปฏิบัติก ำร
คอมพิวเตอร์
งำน Helpdesk
- นายวรวุฒิ แสงเรือง
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(พนง.สถาบัน)
- นายชิดชัย บุต แสง
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(พนง.สถาบัน)
งำนติดตั้ง บริกำร
และบำรุงรัก ษำคอมพิวเตอร์
- นายธวัช ชัย กาวรรณ
ช่างเครื่องคอมพิว เตอร์
ชานาญงาน (ข้าราชการ)
- นายอารี หวังปัญ ญา
ช่างอิเล็ก ทรอนิก ส์
ชานาญงาน (พนง.สถาบัน)

แผนภำพที่ 2. 2 โครงสร้ำงอัตรำกำลัง สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นางศิวพร สาริสุต
เลขานุการสานัก
กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(นายกฤษณะ หล่อโลหพันธุ)์
(อัตรากาลัง 3 คน)
งำนวิเ ครำะห์ธุรกิจและกำร
จัด กำรโครงกำร
งำนสนับสนุนเวบและโมบำย
แอปพลิเคชั่น
งำนให้บริกำรสนับสนุนเวบไซต์
- Web Hosting
- ระบบกำรสอบทำง
อิเ ลกทรอนิกส์
- ระบบกำรเรีย นกำรสอนแบบ
อิเ ลกทรอนิกส์
- นายกฤษณะ หล่อโลหพันธุ์
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(พนง.สถาบัน)
- น.ส.ทัศนีย์ เพชรสีช่ว ง
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ข้าราชการ)
- น.ส.อัจฉริยา เปรมเล็ก
นวช.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(พนง.สถาบัน)

กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร

กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ

(น.ส.ประภาพรรณ มานิตสุภวงษ์) (น.ส.อรวรรณ สุขยำนี)

(อัตรากาลัง 4 คน)
งำนธุรกำร
- น.ส.สุกัญญา แจ่มแสง
เจ้าหน้าที่บ ริห ารงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)
- น.ส.สุชาดา บินยูซบ*
จนท.บริหารงานทั่วไปปฎิบัต ิ
การ (พนง.สถาบัน)
- นายศรายุทธ เอี่ยมสมบัติ
พนง.สถานที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)
- น.ส.วิภาพร พรมเมือง
พนง.สถานที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)
งำนบุคคล
- น.ส.ประภาพรรณ มานิตสุภวงษ์
จนท.บริหารงานทั่วไปปฎิบัต ิ
การ (พนง.สถาบัน)
งำนประชำสัมพัน ธ์
- น.ส.อรวรรณ สุขยานี*
จนท.บริหารงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ (ข้าราชการ)
- น.ส.สุชาดา บินยูซบ*
จนท.บริหารงานทั่วไปปฎิบัต ิ
การ (พนง.สถาบัน)

(อัต รำก ำลัง 3 คน)
งำนกำรเงิน
- น.ส.อรวรรณ สุขยานี
จนท.บริหารงานทั่ว ไป
ชานาญการพิเศษ
(ข้าราชการ)
- น.ส.สุชาดา บินยูซบ
จนท.บริหารงานทั่ว ไปปฎิบัต ิ
การ (พนง.สถาบัน)
งำนพัสดุ
- น.ส.สุภักตรา เส็งหะพันธุ์
จนท.บริหารงานทั่ว ไปปฎิบัต ิ
การ (พนง.สถาบัน)
งำนบริกำรวิชำกำร
- น.ส.สุชาดา บินยูซบ
จนท.บริหารงานทั่ว ไปปฎิบัต ิ
การ (พนง.สถาบัน)

กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ
(นำงทัศ นีย์ อำด ำ)
(อัต รำก ำลัง 1 คน)
งำนแผนงำนและประกัน
คุณ ภำพ
งำนบริหำรควำมเสี่ยง
- นางทัศ นีย์ อาดา
นักวิเ คราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ (พนง.สถาบัน)
- น.ส.สุกัญ ญา แจ่มแสง*
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

รวม 28 อัตรา แบ่งเป็น
ข้ำรำชกำร 6 อัต รำ
สาย ข. ค. 6 อัตรา
พนักงำนสถำบัน 19 อัต รำ
สายวิชาการ 1 อัตรา สาย
สนับสนุน 18 อัตรา
ลูก จ้ำงชั่วครำว 3 อัต รำ

หมายเหตุ :
ช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงาน*

12
2.2.1 กำรบริ ห ำรงำนภำยในสำนั ก เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรประจำสำนัก ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานัก เป็นประธานคณะกรรมการ
และอาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบันเป็นกรรมการ
คณะกรรมกำรกองทุน พั ฒ นำเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะสถิติประยุกต์ ผู้อานวยการ
สานักบรรณสารการพัฒนา อาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน และผู้อานวยการสานัก เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
2.2.2 กำรกำกับตรวจสอบ
การดาเนินงานในกิจการต่าง ๆ ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกากับตรวจสอบ
ของคณะกรรมการประจาสานัก และกิจการต่าง ๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒ นาเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

2.3 ขอบข่ ำ ยภำระงำนของสำนั ก เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ กาหนดขอบข่ายภาระงานของกลุ่มงานตามโครงสร้า งการ
บริหารงานภายในจาแนกตามกลุ่มงานโดยสังเขป ดังนี้
1. ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดาเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดยแบ่งตาม
ลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
- งานระบบเครือข่าย และระบบความปลอดภัย
- งานสนับสนุนระบบสารสนเทศ
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
- งานวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
- งานสนับสนุนระบบงานอื่น
- งานสนับสนุนสถาปัตยกรรมเชิงบริการและสถาปัตยกรรมหลายลาดับชั้น
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3. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- งานติดตั้ง บริการ และบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
- งาน Helpdesk
4. กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
- งานวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการโครงการ
- งานสนับสนุนเว็บและโมบายแอปพลิเคชั่น
- งานให้บริการสนับสนุนเว็บไซต์
- ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำร เป็ น ฝ่ า ยที่ ป ฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น สายงานบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานดังนี้
1. กลุ่มงานแผนและพัฒนา ประกอบด้วย
- งานแผนงาน
- งานประกันคุณภาพ
- งานบริหารความเสี่ยง
2. กลุ่มงานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์
3. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
- งานบริการวิชาการ
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2.4 บทบำทหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของกลุ่ ม งำนแผนและพั ฒ นำ
กลุ่มงานแผนและพัฒนาได้ถูกกาหนดให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 งาน
หลัก ประกอบด้วย งานแผนงาน งานประกันคุณภาพ และงานบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งำนแผนงำน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
- การประเมินผลแผนและการดาเนินงานตามแผน
งำนประกันคุณภำพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-

การประเมินตนเอง (ประกันคุณภาพ/กพร.)
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
การประเมินคุณภาพการให้บริการ

งำนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-

การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
การประเมินผลแผน

2.5 บทบำทหน้ ำ ที่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ และลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ ข องตำแหน่ ง
นั ก วิ เ ครำะห์ น โยบำยและแผนชำนำญกำร
ตาแหน่งนั กวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง โดยมีภาระงานตามโครงสร้างของกลุ่มงานแผนและพัฒนาในทุกหมวดของ
กลุ่มงาน ประกอบด้วยงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในการควบคุม
การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่ห ลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ทางานยุ่งยากซับ ซ้อนมาก ซึ่งต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานของสานักเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
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1. งำนแผนงำน
1.1 กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การบริหารสถาบันกับแผนงาน/โครงการของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
-

แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

แผนปฏิบัติงานประจาปี ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาแนกตามผลผลิต รายไตรมาส และรายเดือน

-

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 กำรประเมินผลแผนและกำรดำเนินงำนตำมแผน มีการศึกษา รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด ได้แก่
-

แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

แผนปฏิบัติงาน ประจาปี ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แผนการปฏิบั ติงานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณของส านั กเทคโนโลยี สารสนเทศ
จาแนกตามผลผลิต รายไตรมาส และรายเดือน
-

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ กับค่าเป้าหมาย โดยจัดทารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตดามตัวบ่งชี้ของแผนต่าง ๆ เพื่อนาเสนอต่อประชุมผู้บริหารสานัก
ที่ ป ระชุ ม การทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารของส านั ก ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
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2. งำนประกันคุณภำพ
2.1 การประเมินตนเอง (ประกันคุณภาพ/กพร.)
1. วิเคราะห์ พิจารณาเสนอแนะ แนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานัก เพื่อประกอบการกาหนดนโยบายและแผนงานด้า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันกาหนด
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก และข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มการเข้ า สู่ ก ารรั บ รอง
มาตรฐานสากลของส านั ก เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติง าน แผนงาน โครงการ หรื อ
กิจกรรม บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
3. วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ
4. ประสานงานการตรวจติดตาม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ที่สานักรับผิดชอบ
2.2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
1. จัดเตรียมความพร้อม และศึกษาเรียนรู้ข้อกาหนดของเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. ร่วมวางแผนและทบทวนสถานะระบบงานปัจจุบันของสานัก
3. จัดทาเอกสารระบบคุณภาพ
4. จัดทาแผนและดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสานัก
5. จัดประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review)
6. จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากสถาบันให้การรับรอง
ภายนอก
2.3 การประเมินคุณภาพการให้บริการ
1. เตรี ย มการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร โดยมี ก ารวางแผนจั ดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงพัฒนาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการได้
อย่างเป็นระบบและมีตรรกะในการแสดงความเปลี่ยนแปลงของผลการสารวจที่
แตกต่างได้อย่างชัดเจน
3. จัดการเก็บรวบรวมข้อมูล
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4. วิเคราะห์ข้อมูล/แปลผล จากโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
5. จัดทารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. จัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
7. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ
3. งำนบริหำรควำมเสี่ยง
3.1 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน
1. จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี ข องส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. จัดทาแผนบริห ารความเสี่ยงของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่ อ
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
3. จัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.2 การประเมินผลตามแผน มีการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด ได้แก่
1. แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. แผนบริหารความเสี่ยงของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
3. แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งในภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของ
สถาบัน
โดยการเปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ กับค่าเป้าหมาย โดยจัดทารายงานผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตดามตั ว ชี้ วั ด ของแผนเพื่ อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารส านั ก
ที่ ป ระชุ ม การทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารของส านั ก ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
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2.6 ลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนตำมกระบวนกำรสำรวจ ประมวลผล วิ เ ครำะห์
และกำรน ำผลมำจั ด ท ำแผน กำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโล ยี
สำรสนเทศ
กระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจั ดทาแผนการปรับปรุ ง การ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการสาคั ญในการวิเคราะห์ภารกิจของสานัก และเพื่อวัด
คุณภาพการให้บริการของสานัก สาหรับ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการของสานัก เนื่องจากสานักยึดมั่นในการให้บริการตามกรอบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2015 และมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการและชื่อเสียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจาแนกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการ
บริการ ดังต่อไปนี้
2.6.1 ด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ
1.1 ขอบเขตการศึกษาของกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนา
ผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการสารวจความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานัก โดยจาแนกออกเป็น 3
ประเภท ดังนี้
1. ความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบันที่มีการแจกแบบสอบถาม
หลังการให้บริการเสร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2. ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาของสถาบัน และผู้รับบริการจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบัน ที่เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาของสถาบัน ที่ รับ บริการจาก
นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (Helpdesk)
1.2 กระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนและเตรี ยมข้ อมู ล โดยการจั ดการประชุ มทบทวนฝ่ า ย
บริหารของสานักเพื่อพิจารณากาหนดวัถตุประสงค์ กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการสารวจความพึงพอใจ และ
ออกแบบแบบสารวจความพึงพอใจ
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2. การดาเนินงาน โดยการจัดการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและข้อมูล
ย้อนกลับ ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลการสารวจความพึง พอใจของผู้รับบริการได้อย่างเป็นระบบ และจัดทา
แผนการปรับปรุงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. การติ ดตามและประเมิ น ผลการดาเนิ นงานตามแผนการปรั บ ปรุ ง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผลการสารวจความพึงพอใจในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารของ
สานัก
4. การน าเสนอผลการปรั บ ปรุ ง ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารส านั ก และที่ ป ระชุ ม การ
ทบทวนของฝ่ายบริ ห ารของสานักเพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการตอบสนองต่อความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการรวมถึงการวางแผนและบริหารงานต่อไป

2.6.2 ด้ ำ นกำรวำงแผน
วางแผนการดาเนินงานและข้อมูล การสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผล
มาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมและช่วงเวลาการ
ดาเนินงาน และมีการกาหนดผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพการให้ บ ริ การ และสามารถแก้ ไขปัญ หาในการปฏิบั ติง านเพื่ อให้ บ รรลุ ผ ลสั มฤทธิ ที่ กาหนดตาม
เป้าหมาย

2.6.3 ด้ ำ นกำรประสำนงำน
1. ดาเนินการประสานการทางานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มงานภายในสานัก โดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ
ตามแผนที่กาหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น รวมถึงการเสนอผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของ
สานักต่อผู้บริหารสานัก และที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารสานัก เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การพิจารณาแผนการปรับปรุงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผลการสารวจความพึงพอใจงาน
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2.6.4 ด้ ำ นกำรบริ ก ำร
1. จัดทาข้อมูลผลการสารวจ และแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสานักผ่านทางเว็บไซต์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
2. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการสารวจ ทาการวิเคราะห์ นามาจัดทาแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุง เพื่อใช้
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สรุปได้ว่า สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงานภายในจาแนกตามกลุ่มงาน
ออกเป็น 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานโครงสร้างพื้ นฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงาน
บริการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานแผนและพัฒนา กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ มีอัตรากาลังตามโครงสร้างที่กาหนด จานวนรวม 28 อัตรา โดยงานการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เป็ น ภารกิ จ ของกลุ่ ม งานแผนและพั ฒ นา ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ซึ่งจาเป็นต้องมีการศึกษา ประมวลผล วิเคราะห์ หาแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของสานัก เพื่อนามาประยุกต์ใช้ กับ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบัติ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 และนโยบายของสถาบั น ซึ่ ง เป็ นงานที่ ต้ อ งใช้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความรู้ค่อนข้างสูงและรอบด้าน เนื่องจากการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องครอบคลุม และตอบสนองต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในสถาบันด้วย

บทที่ 3
หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำน และเงื่อนไข
3.1 หลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในคู่มือฉบับนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะกระบวนการประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจาแนกการสารวจความพึงพอใจ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบันที่มีการแจกแบบสอบถามหลังการให้บริการ
เสร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2. ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น และผู้ รั บ บริ ก ารจากหน่ ว ยงาน
ภายนอกสถาบัน ที่เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น ที่ รั บ บริ ก ารจากนั ก ศึ ก ษาช่ ว ย
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (Helpdesk)
โดยน าแบบสอบถามจากการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มา
ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลการสารวจมาจัดทาแผนปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการให้บริการของสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ มีการจาแนกความระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1

หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

2

หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

3

หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

4

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก

5

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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2. เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อนามาประมวลผล และการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม SPSS แล้วได้เป็นค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งมีการกาหนดช่วงคะแนน
เแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50

หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

คะแนน 1.51 – 2.50

หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

คะแนน 2.51 – 3.50

หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

คะแนน 3.51 – 4.50

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก

คะแนน 4.51 – 5.00

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

3. เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็น 5 ระดับ เมื่อนามาประมวลผล และ
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS แล้วได้เป็นค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการ ซึ่งมีการกาหนด
ช่วงคะแนนเแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50

หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน 1.51 – 2.50

หมายถึง ไม่เห็นด้วย

คะแนน 2.51 – 3.50

หมายถึง ไม่แน่ใจ

คะแนน 3.51 – 4.50

หมายถึง เห็นด้วย

คะแนน 4.51 – 5.00

หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกาหนดตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่
ต่ากว่า 3.51 ซึ่งสานักมีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการจานวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ ดังนี้
รอบการประเมินที่ 1

เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้รับบริการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
ถึง 31 มีนาคม

รอบการประเมินที่ 2

เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้รับบริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน
ถึง 30 กันยายน

และนาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของสานักเสนอต่อ ที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารของสานัก
เพื่อติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการของสานัก และพิจารณานาผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ซึ่งสานักเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องดาเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015 ในพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
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3.2 มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ง ำนของสำนั ก เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ

ERS

Requirement&incident

Requirement

Request

Help desk

แผนภาพที่ 3. 1 ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการดาเนินงานภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการดาเนินงานภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสาคัญที่จะ
ทาให้กระบวนการดาเนินงานของสานักเป็นไปอย่างมีระบบโดยเริ่มต้นตามกรอบข้อกาหนดของระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งประกอบด้วยข้อกาหนดดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดที่ 1 ขอบข่าย
ข้อกาหนดที่ 2 การอ้างอิง
ข้อกาหนดที่ 3 นิยามและคาจากัดความ
ข้อกาหนดที่ 4 บริบทของสานัก

สำรวจควำมพึงพอใจ

Request&incident

Request

incident

Service

การดาเนินงานของสานั ก เทคโนโลยี สารสนเทศมี กระบวนการดาเนิ นงานที่มีปฏิ สั ม พั น ธ์
ร่ ว มกั น ซึ่ ง จะต้ อ งด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015
ดังปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏตามแผนภาพที่ 3.1
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4.1 ความเข้าใจในสานักและบริบทของสานัก
4.2 ความเข้าใจความจาเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.3 การกาหนดขอบข่ายระบบการบริหารงานคุณภาพ
4.4 ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ
ข้อกาหนดที่ 5 ความเป็นผู้นา
5.1 ความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่น
5.2 นโยบาย
5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ในสานัก
ข้อกาหนดที่ 6 การวางแผน
6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดที่ 7 การสนับสนุน
7.1 ทรัพยากร
7.2 ความสามารถ
7.3 ความตระหนัก
7.4 การสื่อสาร
7.5 เอกสารสารสนเทศ
ข้อกาหนดที่ 8 การดาเนินการ
8.1 การวางแผนและการควบคุมการดาเนินการ
8.2 ข้อกาหนดบริการ
8.3 การออกแบบและพัฒนาบริการ
8.4 การควบคุมบริการจากภายนอก
8.5 การให้บริการ
8.6 การตรวจปล่อยการบริการ
8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
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ข้อกาหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะ
9.1 การเฝ้าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และ การประเมิน
9.2 การตรวจประเมินภายใน
9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร
ข้อกาหนดที่ 10 การปรับปรุง
10.1 ทั่วไป
10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและกิจกรรมการแก้ไข
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จากข้อกาหนดที่กล่าวมาข้างต้น สานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้นามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
กรอบแนวทางการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2015 และบริบทของสานัก ดังแผนภาพที่ 3.2
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4.4

INPUT

OUTPUT

Plan

Do

Check

Act

แผนภาพที่ 3. 2 ผังกระบวนการตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ของสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบตามแผนภาพที่ 3.2
ผังกระบวนการตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นซ้า ๆ ก่อให้เกิดการปรับ ปรุ งอย่างต่อเนื่อง จนทาให้ ผู้รับบริการมีความมั่นใจได้ว่า บริการที่ได้ รับมี
รูปแบบตามมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการในที่สุด สานักจึงต้องมีวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนา
ผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
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3.3 วิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนของกระบวนกำรสำรวจ ประมวลผล วิ เ ครำะห์ และกำร
นำผลมำจั ด ทำแผนกำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้กลุ่มงานแผนและพัฒนารับผิดชอบการดาเนินงาน
ในกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจั ดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานัก ผู้จัดทาคู่มือขออธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายความในตารางที่ 3.1 โดยมี
วิธีการประเมิ น คุณภาพการให้ บ ริ การดั ง ตารางที่ 3.2 ผังแสดงวิ ธี การปฏิบั ติง านของกระบวนการส ารวจ
ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
ตารางที่ 3. 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายความ
สัญลักษณ์

ควำมหมำย
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
เอกสาร
กิจกรรมและการดาเนินการ
การตัดสินใจ การพิจารณา

จุดเชื่อมโยง
การไหลของขั้นตอน
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ตารางที่ 3. 2 ผังแสดงวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทา
แผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผังแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำน

คำอธิบำย
1. เริ่มต้น

เริ่มต้น

2. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทาแผนการดาเนินงานการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจัดทาแบบสอบถามเพื่อ
ดาเนินการแจก

ออกแบบแบบสอบถำม

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ บัติง านให้บ ริก ารแจกแบบสอบถามหลังจากได้
ดาเนินการให้บริการจนแล้วเสร็จ แก่ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการ
ทาการประเมินแบบสอบถามหลังจากได้รับการให้บริการจนแล้ว
เสร็จ พร้อมจัดส่งไปยังสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานัก
จั ด เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามและข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ และ
ประมวลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้รับบริกำรประเมินและจัดส่งแบบสอบถำมไปยัง
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. สานัก เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็ บรวบรวมแบบสอบถามและ
ข้อมูลย้อนกลับ ประมวลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริก าร และแจ้งผลให้ผู้เกี่ย วข้องทราบเพื่อจัดทาแผนการ
ปรับปรุง

จัดเกบรวบรวมแบบสอบถำม
และข้อมูลย้อนกลับ ประมวลผล แจ้งผล

ประชุมหำรือแนวทำงแก้ไขเพื่อจัดทำ
แผนปรับปรุง

5. กลุ่มงานที่ได้รับข้อเสนอแนะ/ข้อมูลย้อนกลับประชุมหารือเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขและจัดทาแผนการปรับปรุง

พิจำรณำผลประเมิน
และแผนกำรปรับปรุง

6. ที่ ป ระชุ ม การทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารของส านั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศพิจารณาแผนการปรับปรุงการให้บริการของสานักจาก
ผลการประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจ และข้ อ มู ล ย้ อ นกลับของ
ผู้ รั บ บริ ก าร โดยมี ก ารพิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น งานการ
ปรั บ ปรุ ง มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และก าหนดช่ ว งเวลาการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสามารถดาเนินการปรับปรุงต่อไป

N
N
Y
ดำเนินกำรปรับปรุงตำมแผนปรับปรุง

B

A

7. กลุ่มงานภายในสานัก เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประเด็นจากผล
การประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจ และมี ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ จาก
ผู้รับบริการ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใน
งานนั้น ๆ ดาเนินการปรับปรุงตามแผนปรับปรุง
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ผังแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำน
B

A

ติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรปรับปรุง

คำอธิบำย
8. ที่ ป ระชุ ม การทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารของส านั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนการปรั บ ปรุ ง กรณี ที่ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนแล้ ว ยั ง ไม่
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ปั ญ หายั ง เกิ ด ซ้ าอี ก ที่ ป ระชุ ม การ
ทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารของส านั ก ต้ อ งท าการพิ จ ารณาแนว
ทางการด าเนิ น งานการปรั บ ปรุ ง มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
กาหนดช่วงเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อดาเนินการปรับปรุง
ต่อไป แต่เมื่อดาเนินการปรับปรุงตามแผนปรับปรุงแล้วสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

Y
แจ้งผลกำรปรับปรุงต่อ
ผู้รับบริกำรให้รับทรำบ

9. สานัก เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท ารายงานการส ารวจความพึ ง
พอใจของผู้รับบริก ารต่องานบริก ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแผนการปรับปรุงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน แจ้ง
ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
http://itc.nida.ac.th
10. สิ้นสุดกระบวนการ

จบ
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3.4 เงื่ อ นไข/ข้ อ สั ง เกต/ข้ อ ควรระวั ง /สิ่ ง ที่ ค วรคำนึ ง ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกาหนด และ
ระเบียบปฏิบัติงานเพื่อดาเนินการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนงานที่กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไข
ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรคานึงถึงในการดาเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
3.4.1 เงื่ อ นไขในกำรดำเนิ น งำนตำมกระบวนกำรสำรวจ ประมวลผล วิ เ ครำะห์ และกำร
นำผลมำจั ด ทำแผนกำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
1. การแจกแบบสอบถามเมื่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.1 แบบสอบถามหลั ง การให้ บ ริ การเสร็จ ของเจ้ าหน้า ที่ผู้ ปฏิบั ติ งานโดยการพิ ม พ์
แบบสอบถามจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System :MES)
ให้ผู้รับบริการกรอกหลังเจ้าหน้าที่ให้บริการเมื่อรับแจ้งปัญหาประจาวันในระบบได้ทันทีซึ่งทาให้ได้รับความ
คิดเห็นโดยตรงจากผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อย่างสะดวก รวดเร็ว
1.2 แบบสอบถามสาหรับผู้รับบริการที่เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ของ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 แบบสอบถามส าหรั บ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ รั บ บริ ก ารนั ก ศึ ก ษาช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านด้ า น
คอมพิวเตอร์ (Helpdesk)
2. กระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานของขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
สารวจความพีงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อรองรับ ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2015
3.4.2 ข้ อ สั ง เกตในกำรดำเนิ น งำนตำมกระบวนกำรสำรวจ ประมวลผล วิ เ ครำะห์ และ
กำรนำผลมำจั ด ทำแผนกำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
1. แบบสอบถามออนไลน์จะมีข้อมูล ย้อนกลั บ หรือข้อเสนอแนะจากผู้ รับบริการมากกว่า
แบบสอบถามประเภทอื่นๆ ทาให้สานักสามารถนาข้อมู ลย้อนกลับหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดทาแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการเพื่อดาเนินการพัฒนาคุ ณภาพการให้บริการของสานักต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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2. การนาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการรายบุคคลสานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้
นามาเป็นส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลั กเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก
ทาให้บุคลากรภายในสานักยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น และเป็นการช่วยส่งเสริมผลักดันให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

3.4.3 ข้ อ ควรระวั ง ในกำรดำเนิ น งำนตำมกระบวนกำรสำรวจ ประมวลผล วิ เ ครำะห์ และ
กำรนำผลมำจั ด ทำแผนกำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกาหนด และระเบียบปฏิบัติงาน
เพื่อดาเนินการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนงานที่กาหนดไว้
2. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามในช่ ว งเวลาที่ ก าหนดไว้ ต าม
แผนการดาเนินงานเพื่อสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการให้บริการในแต่ละรอบการประเมินของ
ปี งบประมาณนั้ น ๆ ได้อย่ างชัดเจน อีกทั้งยัง ทาให้ ส ามารถทราบถึง กิจ กรรมการให้ บ ริก ารในช่ว งเวลาที่
ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ผู้ปฏิบัติงานควรมีการชี้แจงและทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ และผู้
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุง
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจูงใจให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเห็นถึงประโยชน์มากกว่าเห็นถึงภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการนี้

3.4.4 สิ่ ง ที่ ค วรคำนึ ง ในกำรดำเนิ น งำนตำมกระบวนกำรสำรวจ ประมวลผล วิ เ ครำะห์
และกำรนำผลมำจั ด ทำแผนกำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ

1. ผู้ปฏิบัติงานควรคาถึงถึงการบันทึกข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินจาก
ผู้รับบริการแล้วลงในโปรแกรม SPSS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการทวนสอบ
ความถูกต้องก่อนการทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
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2. ผู้ปฏิบัติงานควรคานึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่รวดเร็ว โดยการ
คั ด กรองข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ทุ ก เดื อ นเพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงให้ ส ามารถ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที

3.5 แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบการศึกษา ดังนี้
-

ความหมายของคุณภาพการให้บริการ

-

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ

-

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ

-

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการประเมินคุณภาพการบริการ

-

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.5.1 ควำมหมำยของคุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร
คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทาการ
เปรียบเทียบ ระหว่างการบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง (perception
service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้ บริการที่ส อดคล้ องตรงตามความต้องการของผู้ รับ
บริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารซึ่ ง จะท าให้ ผู้ รั บ บริ ก าร เกิ ด ความพึ ง พอใจจากบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ เป็ น อย่ า งมาก Zeithaml,
Parasuraman, & Berry ( 1988, pp. 35- 48) Zeithaml, Parasuraman, & Berry ( 1990, p. 18)
Fitzsimmons (2004) Khantanapha (2000) Kotler & Anderson (1987, p. 102) พาราซุรามาน ซีแทมล์
และเบอร์รี่ Parasuraman, Ziethaml, & Berry (1985) ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการ
ให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของ
นักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบ
ของการ เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามี ความสอดคล้องกันเพียงไร
ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ ซึ่งความพึงพอใจต่อการบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรง
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กั บ การท าให้ เ ป็ น ไปตามความคาดหวั ง หรื อ การไม่ เ ป็ น ไปตามความคาดหวั ง ( confirm or disconfirm
expectation) ของผู้ บ ริ โ ภคนั่ น เอง ดั ง นั้ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร จึ ง เป็ น การมุ่ ง ตอบค าถามส าคั ญ 3 ข้ อ
ประกอบด้วย (1) คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service quality?) (2) อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิด
ปั ญ หาคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร (What causes service-quality Problems?) และ (3) องค์ ก ารสามารถ
แก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารที่ เ กิ ด ได้ อ ย่ า งไร (What can organizations do to solve these
problems?) เช่นเดียวกับแนวคิดของชเมนเนอร์ Schmenner (1995) ซึ่งได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้
ว่า คุณภาพการให้บริการได้มาจากการรับรู้ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น
หากการรับรู้ในบริการที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะทาให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติด
ลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการรับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้น
มากกว่ า สิ่ ง ที่ เ ขาคาดหวั ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ก็ จ ะเป็ น บวก หรื อ มี คุ ณ ภาพในการบริ ก ารนั่ น เอง
ประวร ไชยอ้าย (2556, หน้า 9)
Bitner & Hubbert (1994) (อ้ า งถึ ง ใน กนกวรรณ นาสมปอง, 2555, หน้ า 13-14) เป็ น
นักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริการที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่ ง ได้เสนอความเห็นไว้ว่า
คุณภาพการให้บริการ เป็นความประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อความเป็นเลิศขององค์กร
และบริการที่องค์การจัดให้มี ขณะที่ไวท์ และเอเบล White และ Abel (1995) cited in Lovelock (1996)
ได้ให้นิยามคาดังกล่าวว่าเป็นการวินิจฉัยของผู้รับบริการเกี่ยวกับความสามารถในการเติมเต็มงานการให้บริการ
ของหน่วยงานที่ให้บริการ ซึง่ ไวท์และเอเบล เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสินค้า (goods) กล่าวคือ สินค้าเป็น
สิ่งที่จับต้องได้ มีความคงทนสูง และโดยทั่วไปผลิตขึ้นภายใต้และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอน
อั น หนึ่ ง ในขณะที่ บ ริ ก าร เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามผั น แปรมากกว่ า สิ น ค้ า แม้ จ ะมี ลั ก ษณะที่ ต อบสนองผู้ บริโ ภค
เช่นเดียวกับสินค้าก็ตาม และโดยทั่วไปแล้ว บริการมีคุณลักษณะสาคัญที่จับต้องไม่ได้ มีความหลากหลาย และ
ไม่สามารถแบ่งแยกได้จากการผลิตและการบริโภค (inseparability of production and consumption)
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2539, หน้า 14) (อ้างถึงใน ชมนาด ม่วงแก้ว, 2555, หน้า 10) สาหรับ
ทัศนะของนักวิชาการไทย คุณภาพการให้บริการ คือ ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และต้อง
คานึ งถึงระดับ ความสามารถการบริ การในการบาบั ดความต้อ งการและคานึ งถึ งระดับความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการหลังจากที่ได้รับบริ การไปแล้ว โดยมีการวัดถึงระดับคุณภาพการบริการนั้น โดยอาจใช้ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบของบริการในลักษณะอื่นๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบ ประเมินค่า เกรด หรือจานวน
นั บ เป็ น เครื่ องมือในการวัดระดับ ความรู้สึ กพึงพอใจได้ในลั กษณะที่ผู้ อื่นส่ ว นมากยอมรับได้ ส่ ว น สมวงศ์
พงศ์สถาพร (2550, หน้า 66) (อ้างถึงใน ประวร ไชยอ้าย, 2556, หน้า 11) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการ เป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป
ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น
ณ ขณะเวลาหนึ่ง
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จากความหมายของคุณภาพการให้บริการข้างต้น ผู้จัดทาขอกล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการ หมายถึง การที่ผู้ให้บริการมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของการให้บริการ โดยการ
เสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเมื่อกระทาแล้วผู้รับบริการจะมีความพึง
พอใจ เนื่องจากได้รับสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ ด้านรูปแบบที่ต้องการ
และด้านผลลัพธ์ที่ต้องการ
3.5.2 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร
แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก
คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (service quality) และ
คุณค่าของลู กค้า (customer value) Cronin, J Joseph, Taylor, & Steven A (1992); Oliver RL.(1993);
Zeithaml, Parasuraman, & Berry Communication and Control Processes in the Delivery of
Service Quality (1988) ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิง
จิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น Oliver RL.(1993)
แนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ Cronin, J Joseph, Taylor, & Steven A
(1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และ
เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ส ามารถวัด คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารได้ ส่ ว นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในมุ ม มองเชิ ง การตลาด
คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ อริก Cordupleski, Rust, & Zahorik (1993) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า คุณภาพ
การให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือ
ทาให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการ
มองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ Bitner (1992)
ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทาการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการข้างต้นผู้จัดทาขอกล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการสามารถที่จะวัดจากแนวคิดอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ผู้วัดต้องการวัดหรือทาการ
ประเมิน รวมถึงการนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ประโยชน์ มากกว่า เนื่องจากพบว่าการรับรู้และความ
คาดหวังของผู้รับบริการนั้นมีผลโดยตรงกับคุณภาพการให้บริการ และสิ่งที่จะทาให้การให้บริการมีคุณภาพสูง
คือ การที่ผู้รับบริการได้รับบริการที่ตรงตามความคาดหวังของผู้รับบริการ และไม่เกิดช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้ถึงการได้รับบริการของผู้รับบริการ
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3.5.3 เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำคุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร
ในการพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรือปัจจัย
หลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในการมองถึงคุณภาพจาเป็นต้องมองจากมุมมองหลายด้าน ดังที่ สมวงศ์
พงศ์สถาพร (2550, หน้า 50) (อ้างถึงใน กนกวรรณ นาสมปอง, 2555) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ
โดยพื้น ฐานแล้ วนั บ เป็ น เรื่ องที่ย ากเนื่ องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของ งานบริการที่จับต้องไม่ได้และ
คาดหมายล าบาก จึ งได้มีความพยายามจากนักวิช าการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามค้นหาแนวทางการ
ประเมินหรือวัดคุณภาพการให้บริการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการ ปฏิบัติและสามารถนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเด่นชัดที่สุด Grönroos (1984) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค
(technical quality) และคุ ณ ภาพเชิ ง หน้ า ที่ (functional quality) เป็ น ภาพแห่ ง มิ ติ ข องคุ ณ ภาพที่ ส่ ง ผล
กระทบไปถึงทั้งความคาดหวังและการรับรู้ต่อ คุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง ทั้งนี้ กรอนรูส ได้กล่าวถึงเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตาม หลัก 6 ประการ กล่าวคือ
1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) เป็นการ
พิจารณาว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความ รู้และทักษะในงานบริการ
ซึ่งสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน
2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ ให้ บริการ (attitude and behavior) ผู้ รับบริการจะเกิด
ความรู้สึกได้จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะดาเนินการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
3. การเข้ า พบได้ อ ย่ า งง่ า ยและมี ค วามยื ด หยุ่ น ในการให้ บ ริ ก าร ( accessibility and
flexibility) ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึง
ระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะทา
การพิจารณาหลังจากที่ไดรับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่
ได้รับการตกลงกัน
5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรื อเกิด เหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการนั้นๆ
ได้ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
6. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่องถือใน
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการ ดาเนินกิจการด้วยดีมาตลอด
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ต่อมาในปี ค.ศ.1990 Gronroos (1990, pp. 40-42) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องคุณภาพที่ลูกค้า
รับรู้ทั้งหมด ว่า เป็นคุณภาพการให้บริ การที่ลู กค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ โดยเกิดจากความสั มพันธ์ระหว่ าง
องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่สาคัญ 2 ประการคือ
1. คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง (expected quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ต่าง ๆ ๆได้แก่ การสื่อสารทางการตลาด (marketing communication) ภาพลักษณ์ขององค์กร (corporate
image) การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก (word-of-mouth communication) และความต้ อ งการของลู ก ค้ า
(customer needs)
2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ (experiences
quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร (corporate image) คุณภาพ
เชิงเทคนิค (technical quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality)
3. ทัศนะเรื่องคุณภาพการให้บริการของกรอนรูสดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าที่รับ
บริการมักจะทาการประเมินคุณภาพของการให้บริการโดยการเปรียบ เทียบคุณภาพที่คาดหวังกับคุณภาพที่เกิด
จากประสบการณ์ของการใช้บริการ ว่า คุณภาพทั้งสองด้านนั้น สอดคล้องกันหรือไม่ หรือมีความแตกต่างกัน
อย่ า งไร ซึ่ ง เมื่ อ น ามาพิ จ ารณาร่ ว มกั น แล้ ว จะกลายเป็ น คุ ณ ภาพที่ ลู ก ค้ า รั บ รู้ ทั้ ง หมด (Total Perceived
Quality-TPQ) และทาการสรุปผลขั้นสุดท้ายเป็นคุณภาพที่รับรู้ได้ (Perceived Service Quality-PSQ) นั่นเอง
ซึ่งหากผลจากการเปรียบเทียบพบว่า คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ไม่เป็นไปหรือไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่
คาดหวังจะ ทาให้มีการรับรู้ของลูกค้าที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร
บัซเซลและเกลล์ Buzzel และ Gale (1985) อ้างถึงใน ปิยะวัฒน์ น้อยนอนเมือง (2559, หน้า
36) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้
1. คุณภาพการให้บริการ จะถูกกาหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะ
เป็นผู้พิจารณาว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการทาให้การบริการเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ดี ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่องคุณภาพที่อาจแตกต่างกัน ไปบ้าง
2. คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารจะต้ อ งค้ น หาอยู่ ต ลอดเวลาไม่ มี จุ ด สิ้ น สุ ด
โดยที่เราไม่สามารถกาหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นสูตรสาเร็จตายตัวได้
การให้บริการที่ดีมีคุณภาพจึงต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการดาเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ดี
ก็ตาม
3. คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
การให้บริการที่มีคุณภาพได้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อการ
ให้บริการ และการนาเสนอบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าหรือผู้รับบริการ
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4. คุณภาพการให้บริการ การบริหารการบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยก
ออกจากกันได้ ในการนาเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจ
คาติชมผลงาน ซึ่งให้การนี้ ผู้บริการจะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบริการด้วย
ความจริงใจและสร้างสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ออกมามีคุณภาพดี
5. คุณภาพการให้บริการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม
6. คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์การที่
เน้นความเป็นธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การที่ให้บริการที่สามารถปฏิบัติต่อลูกค้า และบุคลากรของ
องค์การได้อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง
7. คุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการให้บริการ
จะไม่ส ามารถหรื อยากที่จ ะกาหนดตายตัว ลงไป แต่การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของการบริการไว้
ล่วงหน้า รวมทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ย่อมก่อให้เกิด
การบริการที่มีคุณภาพที่ดี
8. คุณภาพการให้บริการ หมายถึงการรักษาคามั่นสัญญาว่าองค์การจะให้บริการลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการได้ อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวัง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว สตี และคุ๊ก Steve, Leon G. , & Leslie Lazar Cook (1995,
p. 53) ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า การเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่นอกจากจะคานึงถึงภาพลักษณ์ของ
องค์การและความต้องการส่วนบุคคลแล้ว คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการยัง
สามารถพิจารณาได้ จากเกณฑ์ 9 ประการดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้ให้บริการ
ความสะดวกของทาเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ
การให้ความสาคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน
ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ
คุณภาพการให้บริการทั้งในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับบริการ
ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ
ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
ความรวดเร็วในการให้บริการ

จากเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการข้างต้นผู้จัด ทาขอกล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพ
การให้บริการนั้นมีเกณฑ์การพิจารณาโดยประกอบด้วยองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่าง แต่จะเห็นได้ชัดว่า
หากองค์กรใดต้องการประสบความสาเร็จสิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึงคือ คุณภาพการให้บริการ ดังนั้น การทา
ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวั งของผู้รับบริการให้ได้อย่างเด่นชัด โดยมีการกาหนดข้อตกลง
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เกี่ยวกับการให้บริการกับผู้รับบริการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาตรงตามความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่แจ้งไว้ก่อนแล้ว และควรที่จะมีการตั้งเป้าหมายตัวชี้วัด ของการให้บริการเพื่อเป็น
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปได้
3.5.4 แนวคิ ด และทฤษฎี เ รื่ อ งกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรบริ ก ำร
ผู้ศึกษาได้พบแนวคิดและทฤษฎิเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการบริการ อ้างถึงใน (วรรณพิณ,
2554, หน้า 8-11) ซึ่งได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้
Zeithaml V. (1988) (อ้างถึงใน ลัดดา พุทธวารีกานต์ , 2550, หน้า 50) ได้กล่าวว่า“คุณภาพ
ของการบริการ (Service Quality) หมายถึง การประเมินของผู้บริโภคเกี่ยวกับความดีเลิศหรือความเหนือกว่า
ของการบริการ”
Zeithaml, Parasuraman, และ Berry (1988) (อ้างถึงใน ยุว ดี มีพรปัญญาทวีโ ชค, 2553,
หน้ า 17) กล่ า วว่ า “คุ ณ ภาพการบริ ก าร คื อ ประสบการณ์ ทั้ ง หมดซึ่ ง ลู ก ค้ า สามารถประเมิ น ออกมาได้
นอกจากนั้นคุณภาพการบริการคือ ตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับขั้นความพึงพอใจของลูกค้าเพื่ อนาเสนอบริการที่
คุณภาพดีที่สุดซึ่งสิ่งสาคัญอย่างมากคือ การล่วงรู้ถึงสิ่งที่ลู กค้าต้องการอย่างแท้จริง (Exactly Wants) สิ่งที่
ลูกค้ามีความชอบ (Preference) และสิ่งที่ลูกค้าชื่นชมยินดี (Delight) ลูกค้าที่รู้สึกชื่นชมยินดีคือ ภาวะที่ไม่
ปรากฏความคาดหวังแต่จะกลายเป็นภาวะที่เกินความคาดหวัง”
Zeithaml, Parasuraman, และ Berry (1990) (อ้างถึงใน จินตนา บุญเดิม, 2549, หน้า 7) ได้
ท าการศึ ก ษาคุ ณ ภาพและการจั ด การคุ ณ ภาพการบริ ก ารมาตั้ ง แต่ ปี 1983 ในขณะที่ พ าราสุ ร ามานเริ่ ม
ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นยังไม่พบว่า มีก ารศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการมากนัก พบแต่งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า จากนั้น พาราสุรามานและคณะจึงเริ่มทาการวิจัย โดยร่วมกัน ทาการวิจัยเชิง
สารวจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลาทาการศึกษานานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็น 4
ระยะ เริ่มจากการวิ จัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้นนาหลายแห่ง และนาผลที่
ได้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบคุ ณ ภาพการบริ ก าร ต่ อ มาเป็ น วิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยมุ่ ง ศึ ก ษาที่ ผู้ รั บบริ การ
โดยเฉพาะ โดยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการที่เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) และ
ปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพการบริการตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ที่
เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพการบริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้ ”
(Perceived Service Quality) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับบริการแล้ว
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นักวิชาการกลุ่มนี้ยังได้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว้ 5 ด้าน ที่เรียกว่า
RATER และเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึ่งกระจายมาจากคุณภาพ
การบริการทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ความน่ า เชื่ อ ถื อ (R : Reliability) หมายถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
น่าเชื่อถือให้บริการตามที่สัญญาไว้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ไม่มีความผิดพลาด มีเครื่องมือในการ
วัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้
การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และการนาข้อมูลมาใช้ในการให้บริการ
การทางานไม่ผิดพลาด
การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
การมีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ

2. การสร้างความมั่นใจ (A : Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้รับบริการเมื่อผู้รับบริการมาติดต่อสุภาพอ่อนน้อม และมีความรู้ในงานบริการเป็นอย่างดี มีเครื่องมือในการวัด
คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการ
การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใช้บริการ
ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

3. รู ป ลั ก ษณ์ ท างกายภาพ (T : Tangibles) หมายถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกอุ ป กรณ์
ต่าง ๆ ดูสวยงาม ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

ความทันสมัยของอุปกรณ์
สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ

4. การดูแลเอาใจใส่ (E : Empathy)หมายถึง การให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างเอาใจใส่ และถือผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการ
ให้บริการ ประกอบด้วย
1) การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที่
2) เวลาในการเปิดให้บริการขององค์กร
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3) โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร
4) ความสนใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
5) ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน
5. การตอบสนอง (R : Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจที่แสดงถึงความพร้อม ยินดี
ให้ บ ริ ก ารเสมอ และรวดเร็ ว เมื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารเข้ า มาติ ด ต่ อ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการวั ด คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
ความรวดเร็วในการท างานของเจ้าหน้าที่
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีที่ต้องการ

สมิต สั ช ฌุกร (2543) (อ้างถึง ใน เสาวนิต ปทุมวัฒ น์ , 2545, หน้า 18) ได้กล่ าวว่า “การ
ประเมินผลการให้บริการเกิดจากการวัดความพึงพอใจของลูกค้า แต่การวัดความพึงพอใจโดยตรงกระทาได้ยาก
จึงต้องใช้การประเมินผลการบริการมาช่วย ซึ่งคาตอบที่ได้จะบ่งบอกถึงความพึงพอใจของลู กค้าได้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง ดังนั้นการประเมินผลการให้บริการจึงเป็นความต้องการให้รู้ถึงผลของการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการ”
Zeithaml, Parasuraman, และ Berry (1988) (อ้างถึงใน ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์, 2551) ได้
ทาการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพบริการ โดยให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง ๆ ละ 21 ข้อ
ด้วยการใช้มาตรวัด 7 Scales ด้วยกัน คือ การให้คะแนน 1 ถึง 7 จากคะแนน 1 หมายถึง การไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งจนไปถึงคะแนน 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง คาถามชุดแรกเป็นการวัดความคาดหวังของลูกค้า
(Expected Service Quality) ส่วนคาถามชุดที่ 2 เป็นการวัดการรับรู้ผลการบริการจริง (Perceived Service
Performance) และนาคะแนนที่ได้มาคานวณเป็นคุณภาพบริการ(Service Quality) ดังนี้
คุณภาพบริการ

=

คะแนนการรับรู้ผลการบริการ – คะแนนความคาดหวัง

(Service Quality)

=

P-E

ในกรณีที่คะแนนการรับรู้ผลการบริการมากกว่าคะแนนความคาดหวัง (P > E) แสดงว่าคุณภาพบริการเป็นเลิศ
กรณีที่คะแนนการรับรู้ผลการบริการน้อยกว่าคะแนนความคาดหวัง(P < E) แสดงว่าคุณภาพบริการแย่มากและ
กรณีที่คะแนนการรับรู้ผลการบริการเท่ากับคะแนนความคาดหวัง(P = E) เป็นคุณภาพบริการที่เพียงพอแล้ว
จากแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการประเมินคุณภาพการบริการข้างต้นผู้จัดทาขอกล่าวอย่างสรุปได้
ว่า การประเมินคุณภาพการบริการจะเกิดขึ้นหลังจากผู้รับบริการรับรู้และใช้บริ การเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การ
ประเมินผลการให้บริการเกิดจากการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งในความเป็นจริงผู้ให้บริการอาจมีการ
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ให้บริการที่แตกต่างจากความคาดหวังของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการได้รับบริการที่พอดีหรือสูงกว่าความ
คาดหวังทาให้ผู้รับบริการประเมินว่าการให้บริการที่ได้รับมีคุณภาพและถ้าบริการที่ได้รับต่ากว่าที่ผู้รับบริการ
คาดหวังทาให้ผู้รับบริการประเมินการให้บริการนั้นว่ามีคุณภาพต่าไปด้วย

3.5.5 เอกสำรและงำนวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พรพิมล คงฉิม (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับบริการจาก
บริษัท เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) จากัดตามตัวแปรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการ
ทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประเภทของเรื่องที่เข้ารับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้ง
นี้ คือ ลูกค้าที่เข้ารับบริการจากบริษัทเอ็ม .เอช.อี. - ดีแมก (ที) จากัด จานวน 150 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.อี. - ดี
แมก (ที) จากัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชพเ ่ (Sheffe) พบว่า ความพึง
พอใจและความต้องการของลูกค้า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัท เอ็ม.เอช.อี. - ดี
แมก (ที) จากัด ได้มีการกาหนดคุณภาพของงานบริการไว้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การนาและการกากับดูแล
โดยการวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและภารกิจของหน่วยงาน การเสริมสร้างพื้นฐานองค์กร
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านต่างๆ งบประมาณ เครื่องมือ และสถานที่สาหรับ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน และได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น บุ ค ลากรตามลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรม
(Competency) สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ได้แก่ การบริการ ที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ และการมุ่งผลสัมฤทธิ ์ และสมรรถนะประจากลุ่มงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความ
ถูกต้องของงาน ความยืดหยุ่นผ่อนปรน และการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารให้กับบุคลากรได้รับทราบ
เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานดังกล่าว และเป็นที่เข้าใจในองค์กร ซึ่งสามารถวัดผล แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการได้ ทาให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทางาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมการทางานใหม่
ที่เน้นความสามารถและผลงาน เน้นความสุจริต ความโปร่งใสความรับผิดชอบ มีความกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ซึ่งถือเป็นค่านิยมใหม่ที่สร้างสรรค์
ดรุณี คงสุวรรณ์ (2542) (อ้างถึงใน วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551, หน้า 12) ได้ศึกษาความ
คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของฝ่ า ยหนั ง สื อ ส าคั ญ ส านั ก บริ ก ารทางวิ ช าการและ ทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง 4 ด้าน คือ 1. ด้านความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 2. ด้านความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก 4. ด้านข่าวสาร
ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. ด้านความสะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง ด้านความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความคิดเห็น
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ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การของฝ่ายหนังสือสาคัญ สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อยู่ในระดับปานกลาง 2. ด้านข่ าวสาร ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระดับความ
คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของฝ่ า ยหนั ง สื อ ส าคั ญ ส านั ก บริ ก ารทางวิ ช าการและทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง อยู่ในระดับสูง
สิริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจาทางปรับ
อากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารรถ
ประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองบัวลาพู ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารรถประจา
ทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองบัวลาพู จาแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป
ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ในการเดินทางรวม ทั้งข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของผู้โดยสารรถประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด เส้นทางกรุงเทพฯ - หนองบัวลาพู
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศชั้นหนึ่งของบริษัท 407 พัฒนา
จากัด เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองบัวลาพู เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณี ที่พบความความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติจะใช้การทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้โดยสารมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพของผู้โดยสาร
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านอื่นๆผู้โดยสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้ โ ดยสารที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสารประจาทางปรับ
อากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด ในด้านความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
3. ผู้ โ ดยสารที่มีอายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสารประจาทางปรับ
อากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
4. ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสารประจา
ทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
5. ผู้โดยสารที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโดยรวมต่อการใช้บริการรถ
โดยสารประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.01 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ,บุ ค ลากร,และการน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ
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ภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านราคามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆพบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีความสาคัญทางสถิติ
6. ผู้โดยสารที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการรถโดยสารประจาทาง
ปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์และบุค ลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านอื่นๆพบว่า
ผู้โดยสารมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีความสาคัญทางสถิติ
7. ผู้โดยสารที่มีวัตถุประสงค์การเดินทางต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสาร
ประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด ในด้านความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นผู้จัดทาขอกล่าวอย่างสรุปได้ว่า การศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการในการให้ บริการด้านต่าง ๆ ต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินตามบริบ ทของ
ลักษณะงานที่ให้บริการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และนา
สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ประเมินคุณภาพการให้ บริ การในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการทราบถึงระดั บความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นต่อไป
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3.6 จรรยำบรรณในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ในการประกาศข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน มีหลักความ
ประพฤติอัน เหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และยึดถือปฏิบัติเพื่อรั ก ษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2552)
3.6.1 จรรยำบรรณต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนและหน่ ว ยงำน

1. บุคลากรพึงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2. บุ คลากรพึงเป็นผู้ ที่ยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่ งที่ดี ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย
3. บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร
ถูกต้องสมเหตุ สมผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ องค์การ ผู้รับบริการ
และประชาชนเป็นสาคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. บุคลากรพึงพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม
6. บุคลากรพึงมุ่งผลสัมฤทธิของงาน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การทางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7. บุคลากรพึงตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่สถาบัน ไม่ทอดทิ้ง หรือละทิ้งหน้าที่ของ
ตนในการปฏิบัติงาน
8. บุคลากรพึงรักษาความลับที่สถาบันต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติ
9. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัด คุ้มค่าโดย
ระมัดระวัง มิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินส่วนตน
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10. บุคลากรพึงละเว้นการนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิ
ชอบ
11. บุ ค ลากรพึ ง ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

3.6.2 จรรยำบรรณต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ และเพื่ อ นร่ ว มงำน

1. บุคลากรพึงเคารพและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และระเบียบขององค์การโดยปราศจากอคติ
2. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมิใ ห้เป็นการกระทาข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
3. บุคลากรพึงดูแลเอาในใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การสร้าง
ขวัญกาลังใจ การจัดสวัสดิการและยอมรับ ังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
4. บุคลากรพึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ร่วมงานทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น
และการแก้ปัญหาร่วมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิ ดชอบ
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
5. บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
6. บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้าใจและ
มนุษยสัมพันธ์อันดี
7. บุคลากรพึงละเว้นจากการนาผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่
นาผลการปฏิบัติงานที่บกพร่องของตนไปเป็นของคนอื่น
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3.6.3 จรรยำบรรณต่ อ นั ก ศึ ก ษำ ผู้ รั บ บริ ก ำร ชุ ม ชน ประชำชน และสั ง คม
1. บุ ค ลากรพึ ง ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเต็ ม ความสามารถด้ ว ยความเป็ น ธรรม เอื้ อ เ ื้ อ
มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
2. บุ ค ลากรพึ ง ประพฤติ ต นให้ เ หมาะสมกั บ การเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และเป็ น ที่
น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
3. บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่
วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
4. บุคลากรพึงละเว้นจากการเปิดเผยความลับชองนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือจากความไว้วางใจโดยมิชอบจนก่อนให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
5. บุคลากรพึงละเว้นจากการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระทาหรือไม่กระทาการใด
6. บุคลากรพึงละเว้นจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทาการที่รู้อยู่ว่าผิด
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
7. บุคลากรพึงละเว้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน
8. บุคลากรพึงมีเสรีภาพในความคิดทางการเมืองและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่

3.6.4 จรรยำบรรณบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น สถำบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ำรศำสตร์

1. บุคลากรพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้รับบริการ และ
บุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน เพื่อธารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
2. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ ของงานมี ค วามคิ ด อิ ส ระ ไม่ ถู ก
ครอบงาด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ
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5. บุคลากรพึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
6. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ จิตอาสา และพร้อมให้ความช่วยเหลือใน
กิจการสาธารณะ
7. บุคลากรถึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เยี่ยง
กัลยาณมิตร และช่วยเหลือส่งเสริม เกื้อกูลซึ่งกันละกัน เพื่อให้เกิดทีมงานที่ดี
8. บุคลากรพึงสร้าง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถาบัน
9. บุคลากรพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยสานึกต่อ
สังคมและประเทศชาติ

บทที่ 4
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทา
แผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับนี้ผู้จัดทาได้
ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล โดยมีแนวทางการดาเนินงานของกระบวนการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 แผนผั ง กำรปฏิ บั ติ ง ำน (WORK FLOW)
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และ
การนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
และระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ที่กาหนดไว้ โดยผู้จัดทาคู่มือขอใช้สัญลักษณ์ตามตารางที่ 3.1 เพื่อให้สามารถ
เข้าใจผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) กระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทา
แผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนภาพที่ 4.1 ดังต่อไปนี้
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เริ่ม

ออกแบบ
แบบสอบถำมในกำรประเมิน
ประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร

ประมวลผลและรวบรวมข้อ มูลย้อ นกลับ
แจ้งผลให้กลุ่มงำนที่ไ ด้รับ ข้อมูลย้อนกลับ
ทรำบ

PLAN

ประชุมหำแนวทำงแก้เพื่อจัดทำแผน
ปรับปรุง
N

พิจ ำรณำผลกำรประเมิน
และแผนกำรปรับปรุง
N

DO

Y

ดำเนิน กำรปรับปรุงตำมแผนปรับ ปรุง

ติดตำมและประเมิน ผลกำรดำเนินงำน

CHECK

Y

พิจ ำรณำผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปรับปรุง

ACT

แจ้งผลกำร
ดำเนิน งำน
จบ

แผนภำพที่ 4. 1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) กระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนา
ผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.2

รำยละเอี ย ดของกระบวนกำรและขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำน

รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แสดงตามตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4. 1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผังกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำรประกอบ

ผู้รับผิดชอบงำน

1. เริ่มต้น
2. จัดทาแผนการดาเนินงานการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

แผนการดาเนินงานการสารวจ กลุ่มงานแผนและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พัฒนา

3. กาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่ มเป้ าหมายในการส ารวจ
ความพึงพอใจ

รายงานการประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร

ที่ประชุมการ
ทบทวนของฝ่าย
บริหาร
ทุกกลุ่มงานของส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานแผนและ
พัฒนา

รายงานการประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร

ที่ประชุมการ
ทบทวนของฝ่าย
บริหาร

4. จัดทาร่างแบบสอบถามในส่ วนของงานที่แต่ละกลุ่มงาน
รับผิดชอบ
5. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและร่างแบบสอบถามของทุก
กลุ่มงานเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมการทบทวนของฝ่าย
บริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา
6. พิจารณาร่างแบบสอบถามของแต่ละกลุ่มงาน

N

Y

A
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ขั้นตอน/กิจกรรม

ผังกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

A

7. แจกแบบสอบถามหลังจากได้ดาเนินการให้บริการจน
แล้วเสร็จ

8. ประเมินแบบสอบถามหลังจากได้รับการให้บริการจน
แล้วเสร็จ และจัดส่งไปยังสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรประกอบ

ผู้รับผิดชอบงำน

แบบสอบถาม

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

แบบสอบถามที่ประเมินแล้ว

ผู้รับบริการ

9. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามและข้อมูลย้อนกลับ

กลุ่มงานแผนและ
พัฒนา

10. ประมวลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้วยโปรแกรม SPSS

กลุ่มงานแผนและ
พัฒนา

11. จัดทารายงานผลการสารวจความพึงพอใจ และนาเสนอ
ข้อเสนอแนะ และข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ

B

รายงานการสารวจความพึง กลุ่ ม งานแผนและ
พอใจของผู้รับบริการต่องาน พัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจาก
ผลการสารวจ
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ขั้นตอน/กิจกรรม
12. แจ้งผลการประเมินและข้อมูลย้อนกลับของแต่ละกลุ่ ม
งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ผังกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำรประกอบ

แบบ อร์มแผนการปรับปรุง กลุ่ ม งานแผนและ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อ พัฒนา
ร้องเรียนจากผลการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่องานบริการของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

B

13. ประชุมหาแนวทางแก้ไขเพื่อจัดทาแผนปรับปรุง

14. พิจารณาแผนการปรับปรุงการให้บริการของสานักจาก
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ และข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้ รั บ บริ ก าร โดยมี ก ารพิ จ ารณาแนวทางการ
ดาเนินงานการปรับ ปรุง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และ
กาหนดช่วงเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสามารถ
ดาเนินการปรับปรุงต่อไป

ผู้รับผิดชอบงำน

ก ลุ่ ม ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ข้อมูลย้อนกลับ

-

N

-

Y

C

D
-

รายงานการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหาร
รายงานการสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องาน
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนการปรับปรุงการ
ให้บริการ

ที่ ป ร ะ ชุ ม ก า ร
ท บ ท ว น ข อ ง ฝ่ า ย
บริหารสานัก
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ขั้นตอน/กิจกรรม

ผังกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

15. ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามแผนปรั บ ปรุ ง จากข้ อ มู ล
ย้อนกลับของผู้รับบริการ รวมถึงประเด็นต่างๆที่เกิดจาก
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ

เอกสำรประกอบ

C

16. ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผน
ปรั บ ปรุ ง น าเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม การทบทวนของฝ่ า ย
บริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ผู้รับผิดชอบงำน
ก ลุ่ ม ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ข้อมูลย้อนกลับ

D

สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตาม กลุ่ ม งานแผนและ
แผนปรับปรุง
พัฒนา
N

17. พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุง

รายงานการประชุ ม ทบทวน ที่ ป ร ะ ชุ ม ก า ร
ฝ่ายบริหารสานัก
ท บ ท ว น ข อ ง ฝ่ า ย
บริหารสานัก

18. จัดทารายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการ
ปรับปรุงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน แจ้งต่อ
ผู้ รั บ บริ ก ารผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศ http://itc.nida.ac.th

เว็บไซต์สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

19. สิ้นสุด

Y

กลุ่มงานแผนและ
พัฒนา
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จากตารางที่ 4.1 ผู้จัดทาขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้นโดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ จานวน 17 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทาแผนการดาเนินงานการสารวจความพึง พอใจของ
ผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ โดยขั้นตอนนี้ ผู้จัดทาคู่มือได้ออกแบบและจัดทาเป็น Gantt Chart เพื่อสะดวกใน
การนาเสนอและจัดทาแผนการดาเนินงานดังกล่าว สาหรับนาเสนอต่อที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4. 2 แสดงแผนการดาเนินงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ
ปีที่

กิจกรรม

ปีงบประมำณปัจจุบนั

ปีถัดไป

ผ่ำนมำ

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1 วางแผนการดาเนินงาน
2 ออกแบบและจัดทาเครื่องมือ
สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
3 เก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1
4 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
5 จัดทารายงานผลการประเมิน
7 เก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2
8 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
9 จัดทารายงานผลการประเมิน
ทั้งนี้กลุ่มงานแผนและพัฒนาจะนาเสนอแผนการดาเนินงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ ที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารสานัก
เพื่อพิจารณาและรับทราบถึงแผนการดาเนินงานดังกล่าว
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ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มงานแผนและพัฒนานาเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมการทบทวนของฝ่ าย
บริหารสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาเรื่องการกาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ในการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ให้บริการ ซึ่งสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศได้จาแนกการสารวจความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 การส ารวจความพึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานโดย
จาแนกตามประเภทงานบริการของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
-

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

-

กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
1.2 การส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 – 4 (Computer Lab) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in
Computer Lab)
1.3 การสารวจความพึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ (Helpdesk)
-

2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการสารวจความพึงพอใจอย่างชัดเจน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษาของสถาบัน บุคคลภายนอกสถาบัน และหน่วยงานภายในสถาบัน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 ทุกกลุ่มงานของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทาข้อมูล
และประเด็นข้อคาถามของกลุ่มงานตนเองให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มงานที่กาหนดไว้ใน
ขั้นตอนที่ 2 และจัดส่งไปยังกลุ่มงานแผนและพัฒนาเพื่อดาเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงานแผนและพัฒนาดาเนินการรวบรวมข้อมูล กลั่นกรอง และทาสรุป ประเด็น
ข้อคาถามของแต่ละกลุ่มงาน และจัดทาเป็น ร่างแบบสอบถามซึ่งสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และ
นาเสนอต่อที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5 ที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาร่าง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้ ว
เห็นชอบร่างแบบสอบถามตามขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงานแผนและพัฒนาแจ้งต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานสามารถนา
แบบสอบถามที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมแล้วแจกให้ผู้รับบริการทาการประเมินระดับความพึงพอใจต่อไป
กรณีที่ 2 ที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้วไม่
เห็นชอบร่างแบบสอบถามตามขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงานในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนาร่างแบบสอบกลับไปพิจารณา
จัดทาข้อมูลและข้อคาถามของแบบสอบถามใหม่ และส่งให้กลุ่มงานแผนและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมการทบทวน
ของฝ่ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง และถ้าหากได้รับความเห็นชอบร่าง
แบบสอบถามแล้วจึงดาเนินการเป็นไปตามกรณีที่ 1 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผู้รับบริการมีการร้องขอหรือเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการดังกล่าวต้องดาเนินการแจกแบบสอบถาม โดยจาแนกประเภทแบบสอบถามเพื่อสารวจ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. แบบสอบถามเพื่อสารวจระดับความพึงพอใจหลังการให้บริการเสร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ดังเอกสารที่ปรากฏในภาคผนวก ก
2. แบบสอบถามเพื่อสารวจระดับความพึงพอใจการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังเอกสารที่ปรากฏในภาคผนวก ข
3. แบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจระดั บ ความพึ ง พอใจการใช้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านด้ า น
คอมพิวเตอร์ (Helpdesk) ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังเอกสารที่ปรากฏในภาคผนวก ค

ขั้นตอนที่ 7 ผู้รับบริการทาการประเมินแบบสอบถามหลังจากได้รับการให้บริการจนแล้วเสร็จ
และจัดส่งไปยังสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใส่ลงในกล่องรับความคิดเห็น ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี
ชั้น 9 หรือชั้น 11 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รูปภาพที่ 4. 1 กล่องรับความคิดเห็น ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รูปภาพที่ 4. 2 กล่องรับความคิดเห็น ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 11 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขั้นตอนที่ 8 กลุ่มงานแผนและพัฒนาดาเนินการจัดเก็บรวมรวมแบบสอบถามและคัดกรองข้อมูล
ย้อนกลับจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทุกเดือน และดาเนินการเขียนเลขเรียงลาดับที่ ลงในแบบสอบถาม
พร้อมกับมีการกาหนดรหัสตัวแปรต่าง ๆ เพื่อ บันทึกข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการ
ในการดาเนินการประมวลผลในขั้นตอนต่อไป

ภาพตัวอย่างที่ 4. 1 การเขียนเลขเรียงลาดับที่ลงในแบบสอบถาม
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ภาพตัวอย่างที่ 4. 2 การกาหนดรหัสเป็นตัวเลขแทนตัวแปร
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ขั้นตอนที่ 9 กลุ่มงานแผนและพัฒนาดาเนินการประมวลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ดังภาพตัวอย่างที่ 4.3

ภาพตัวอย่างที่ 4. 3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS
ในขั้นตอนนี้จะมีดาเนินการบันทึกข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการลงใน
โปรแกรม SPSS ทุกเดือน แต่จะทาการประมวลผลทุก 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้งในรอบปีงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 10 กลุ่ ม งานแผนและพั ฒ นาด าเนิ น การจั ด ท ารายงานผลการส ารวจความพึ ง พอใจ
ข้อเสนอแนะ และข้อมูลย้อนกลับจากแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการ โดยจัดทารายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจเป็นเอกสารดังเอกสารที่ปรากฏในภาคผนวก ง ซึ่งมีการนาข้อมูลจากการประมวลผลและ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS มาสรุปในรูปแบบตาราง พร้อมกับมีการอธิบายและบรรยายเชิงพรรณนาให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากผลการสารวจความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการดาเนินการวิเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักต่อไป และในส่วนของข้อมูล
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ย้อนกลับ กลุ่มงานแผนและพัฒนานาข้อมูลจากการคัดกรองข้อมูลย้อนกลับจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ใน
ขั้นตอนที่ 8 ไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดทาแผนปรับปรุงตามข้อมูลย้อนกลับต่อไป

ขั้นตอนที่ 11 กลุ่มงานแผนและพัฒนาดาเนินการแจ้งผลการประเมินและข้อมูลย้อนกลับของแต่ละ
กลุ่ มงานและผู้ ที่เกี่ย วข้องทราบ โดยน าข้อมูล ย้อนกลั บกรอกลงในแบบ อร์ม แผนการปรับปรุงข้อคิด เห็ น /
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศดังเอกสารที่ปรากฏในภาคผนวก จ

ขั้นตอนที่ 12 หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับ ดาเนินการนัดหมายเพื่อประชุมภายในกลุ่ม
งานหาแนวทางแก้ไขเพื่อจัดทาแผนปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 13 ที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณารายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจ และแผนการปรับปรุงการให้บริการของสานักจากผลการประเมินระดับความพึงพอใจ และ
ข้อมูล ย้ อนกลั บ ของผู้รั บบริการ ทั้งนี้ ส านัก เทคโนโลยีสารสนเทศได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
ให้บริการซึ่งหากผลการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.51 หรือมีประเด็น
ข้อมูลย้อนกลับที่ควรปรับปรุง ที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารสานักเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน งานการปรั บปรุง มอบหมายผู้ รับผิ ดชอบ และกาหนดช่วงเวลาการดาเนินการแล้ว เสร็จ
เพื่อสามารถดาเนินการปรับปรุงและติดตามผลการดาเนินงานต่อไป

ขั้ น ตอนที่ 14 กลุ่ ม งานที่ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ น ามติ ที่ ป ระชุ ม ทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารส านั ก
เทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ และดาเนินการปรับปรุงตามแผนปรับปรุง จากข้อมูลย้อนกลับของผู้รับบริการ
รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่เกิดจากผลการประเมินระดับความพึงพอใจ

ขั้ น ตอนที่ 1 5 กลุ่ ม งานแผนและพั ฒ นาท าการติ ดตาม รวบรวม และสรุ ป เป็ น รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปรับปรุงจากข้อมูลย้อนกลับของผู้รับบริการ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ซึ่งจะมีการพิจารณาผลการดาเนินงานจานวน 2 ครั้งในรอบปีงบประมาณ
ดังเอกสารที่ปรากฏในภาคผนวก ฉ
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ขั้นตอนที่ 16 ที่ ป ระชุ ม ทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารสานั ก เทคโนโลยีส ารสนเทศพิ จ ารณาผลการ
ดาเนินงานตามตามแผนปรับปรุงจากข้อมูลย้อนกลับของผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้ ว
เห็นชอบผลการดาเนินงานตามตามแผนปรับปรุงจากข้อมูลย้อนกลับของผู้รับบริการ กลุ่มงานแผนและพัฒนา
ดาเนินการตามขั้นตอนถัดไป
กรณีที่ 2 ที่ประชุมการทบทวนของฝ่ ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้วไม่
เห็นชอบผลการดาเนินงานตามตามแผนปรับปรุงจากข้อมูลย้อนกลับ ของผู้รับบริการ กลุ่มงานที่ได้รับข้อมูล
ย้อนกลับดาเนินการปรับปรุงตามมติ ที่ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 12 จนถึงขั้นตอนที่ 16 ต่อไป จนได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดาเนินการเป็นไปตามกรณี
ที่ 1 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 17 กลุ่มงานแผนและพัฒนาด าเนิน การจัด ทารายงานการสารวจความพึง พอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ งานบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแผนการปรั บ ปรุ ง ข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะ/
ข้อร้ องเรี ย นที่ได้รั บ การพิจ ารณาจากที่ป ระชุมการทบทวนของฝ่ ายบริห ารของส านักเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เรียบร้อยแล้ว แจ้งต่อผู้รับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itc.nida.ac.th ดังภาพ
ตัวอย่างที่ 4.4 ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และรายละเอียดจากการสแกน QR Code ด้านล่างนี้
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ภาพตัวอย่างที่ 4. 4

แจ้งผลรายงานผลการสารวจความพึงพอใจ และแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ข้อมูล

ย้อนกลับ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itc.nida.ac.th
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4.3

กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ผู้ ที่ป ฏิบั ติงานเกี่ย วกับ กระบวนการส ารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจั ด ท า
แผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องศึกษาการ
ดาเนิ น การตามกฎระเบี ย บ หลั กเกณฑ์ และเอกสารที่ เ กี่ยวข้ อ งในการด าเนิน งานตามกระบวนการส ารวจ
ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึง่ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
2. คู่ มื อ คุ ณ ภาพของส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
ดังปรากฏรายละเอียดจากการสแกน QR Code ด้านล่างนี้

3. ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังปรากฏรายละเอียดจากการสแกน QR Code
ด้านล่างนี้
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4.4

กิ จ กรรม แผนปฏิ บั ติ ง ำน แผนกลยุ ท ธ์ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน

การปฏิบัติงานตามกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผลมาจัดทาแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญมากประการหนึ่งของการบริหารงานตาม
มาตรฐานระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 ของส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาบั น บั ณ ฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นั้น ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการสารวจ ประมวลผล วิเคราะห์ และการนาผล
มาจั ดทาแผนการปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ การด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริห ารงานของส านั ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงได้ดาเนินกิจกรรมประกอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้นามาเป็นผลประเมินในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือในกิจกรรมทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่จะให้ทราบถึงความสามารถ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลนีสารสนเทศมีคุณภาพการให้บริการในระดับมากน้อยเพียงใด
2. มีการคัดกรองข้อมูลย้อนกลับทุกเดือนเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงให้สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที
3. มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง ผ่ านที่ประชุมการทบทวนของฝ่ า ย
บริหารสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการปรับปรุง ตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ผ่าน
เว็บไซต์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itc.nida.ac.th ซึ่งเป็นการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบถึงระดับ
คุณภาพการให้ บ ริ การของส านั กเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการดาเนินงานการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

บทที่ 5
ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และแนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานนี้ ผู้จัดทาคู่มือได้เขียนโดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานจากคู่มือ
คุณภาพของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015
ประกอบกับเทคนิคการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ และข้อสังเกตที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ
ผู้จัดทา และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้จัดทาคู่มือ
ได้ทาการพิจารณา วิเคราะห์ และกลั่นกรองจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยตรง จนเป็นบทที่ 5 ที่ว่าด้วย
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5.2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

5.1 ปั ญ หำอุ ป สรรคในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
1. จานวนแบบสอบถามหลังการให้บริการเสร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับกลับคืนยังมี
จานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนครั้งในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีในระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES)
2. การประมวลผลเพื่อแสดงผลเบื้องต้นรวมถึงการรับรู้ถึงข้อมูลย้อนกลั บจากผู้ รับบริ การ
ไม่สามารถแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานให้บริการสามารถรับรู้รับทราบได้ทันที ซึ่งมีผลต่อ
การดาเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
3. การให้บริการบางอย่างไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนการดาเนินงานภายในกลุ่มงาน
เดี ย วได้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น งานจากกลุ่ ม งานอื่ น ๆ ร่ ว มด้ ว ยจึ ง จะสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
ซึ่งผู้รับบริการไม่ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานภายในสานัก ทาให้การประเมินผลความพึงพอใจไม่
ตรงกับคุณภาพการให้บริการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่ดาเนินการอย่างแท้จริง
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5.2 ข้ อ เสนอแนะ และแนวทำงแก้ ไ ขและพั ฒ นำงำน
1. ปัญหาในเรื่องของจานวนแบบสอบถามหลังการให้บริการเสร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
ได้รับกลับคืนยังมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนครั้งการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีในระบบติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Monitoring and Evaluation System : MES) เป็ น ปัญ หาที่ อ ยู่ เ หนื อ การ
ควบคุมของผู้ปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพการให้บริการของสานัก เนื่องจากการแจกแบบสอบถามเป็นหน้าที่
ของกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการในงานนั้น ๆ นอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้
จานวนแบบสอบถามที่นามาประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการนามา
ประมวลผล และทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ ดังนั้น จึงควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ
1.1 มีการตรวจสอบ และติดตามจานวนครั้งการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) ในทุกเดือน และ
ตรวจสอบจานวนแบบสอบถามหลังการให้บริการเสร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับกลับคืนว่ามีจานวน
ตรงกันหรือไม่ หากพบว่าจานวนแบบสอบถามหลังการให้บริการเสร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับกลับคืนมี
จานวนน้อยกว่าจ านวนครั้ งการให้ บริ การของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีในระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) ให้ทาการแจ้งไปยังหัวหน้ากลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยการจัดทารายการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนั้น ๆ ทราบว่ามี Job ID ใดบ้างที่ยังไม่ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา เพื่อให้ดาเนินการทวงถามแบบประเมินดังกล่าวจากผู้รับบริการต่อไป
1.2 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการอานวย
ความสะดวกในการประเมิน คุณภาพการให้ บริการของส านัก มากขึ้น เช่ น การนา QR Code มาช่ว ยในการ
ประเมินคุณภาพให้บริการจากผู้รับบริการ เป็นต้น
2. ปัญหาในเรื่องการประมวลผลเพื่อแสดงผลเบื้องต้นรวมถึงการรับรู้ถึงข้อมูลย้อนกลับจาก
ผู้รับบริการไม่สามารถแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการสามารถรับรู้รับทราบได้ทั นที
ซึ่งมีผลต่อการดาเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ เนื่องจากการประมวลผล
และการวิเคราะห์ ข้อ มูล จากโปรแกรม SPSS นั้น ต้องดาเนินการโดยผู้ ปฏิบัติงานการประเมิน คุ ณภาพการ
ให้บริการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ งานโปรแกรมดังกล่าวด้วย รวมถึงต้องมี
ความละเอียดรอบคอบและทักษะในการปฏิบัติงานจึงต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานพอสมควร ซึ่งในประเด็น
ปัญหานี้ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ มาช่วยในการประเมินคุณภาพให้บริการจากผู้รับบริการ เช่น
การประเมินคุณภาพการให้บริ การแบบออนไลน์ในทุกงานที่ให้บริการ หรือการนา QR Code มาช่วยในการ
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ประเมินคุณภาพให้บริการจากผู้รับบริการ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวสามารถออกรายงานแบบ Realtime
เมื่อมีการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการ
3. ปัญหาในเรื่องการให้บริการบางอย่างไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนการดาเนินงาน
ภายในกลุ่มงานเดียวได้ จาเป็นต้องมีการดาเนินงานจากกลุ่มงานอื่น ๆ ร่วมด้วยจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับบริการ
ไม่ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานภายในสานัก ทาให้การประเมินผลความพึงพอใจไม่ตรงกับคุณภาพ
การให้บริการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้ดาเนินการอย่างแท้จริง ประเด็นปัญหานี้สานักควรมีการพัฒนา
ระบบติดตามและประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Monitoring and Evaluation System : MES) ที่มีอยู่แล้ วให้
สามารถแสดงผลการดาเนินงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการรับทราบได้ด้วย และสามารถติดตามความก้าวหน้าการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการได้ ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินงานภายในสานั ก ทาให้ มีการประเมินผลความพึงพอใจได้ตรงกับคุณภาพการให้บริ การที่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ดาเนินการอย่างแท้จริง
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ภำคผนวก

ภำคผนวก ก
แบบสอบถำมเพื่อสำรวจระดับควำมพึงพอใจหลังกำรให้บริกำรเสรจ
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
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Job No……………
แบบสอบถำมควำมคิดเหนเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำของสถำบัน
ที่มีต่องำนบริกำรของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลุ่มงำน : …………………………………......................... เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร : ....................................................
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
บุคลากรสถาบัน  อาจารย์
นักศึกษา  ภาคปกติ
 สายสนับสนุน
 ภาคพิเศษ
หน่วยงาน/คณะ/วิทยาลัย......................................................................................................................
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
คำชี้แจง โปรดระบุ  ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่องานบริการด้านต่างๆ ของสานัก พร้อมทัง้ กรุณาให้คาแนะนาและ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงด้วย
ระดับควำมพึงพอใจ
ควำมคิดเหนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
1.1 ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตร
1.2 ความรวดเร็ว และอานวยความสะดวก
1.3 รับ ังปัญหาและข้อคิดเห็น
1.4 ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้คาแนะนา
2. ความพึงพอใจต่อเวลา
2.1 ความเหมาะสมของเวลารอคอยก่อนได้รับบริการ
2.2 ความตรงต่อเวลานัดหมาย  นัดหมาย  ไม่ได้นัดหมาย
3. ความพึงพอใจต่อผลงาน
3.1 ความถูกต้องในผลลัพธ์ของงานที่ให้บริการ
ระดับควำมคิดเหน
ควำมคิดเหนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

4. การมองอนาคตและความผูกพัน
4.1 ท่านอยากจะใช้บริการจากสานักอีกในครั้งต่อไป
4.2 เมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ

ข้อเสนอแนะอื่น
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ความคิดเห็นเพื่อสานักจะได้นาไปปรับปรุงงานบริการข้างต้นให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
กรุณำส่งกลับคืนสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี ชั้น 11 จักขอบคุณยิ่ง

ภำคผนวก ข
แบบสอบถำมเพื่อสำรวจระดับควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้บริกำรห้องปฏิบัติงำน
คอมพิวเตอร์ของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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1) แบบสอบถำมห้องปฏิบัติงำนคอมพิวเตอร์กำรเรียนกำรสอน

80
2) แบบสอบถำมห้องปฏิบัติงำนคอมพิวเตอร์ Walk-in

81

82

83

84

85

ภำคผนวก ค
แบบสอบถำมเพื่อสำรวจระดับควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร
นักศึกษำช่วยปฏิบัติงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ (Helpdesk)
ของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ภำคผนวก ง
“ตัวอย่ำง”
รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
งำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีงบประมำณ 2561 ครั้งที่ 1
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ต้ อ งการทราบถึ ง ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อนาข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ผู้รับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ อาจารย์ และบุคลากร
2. ผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษาของสถาบันจาก คณะ/สานัก ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ
3. ผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน ได้แก่ ผู้เข้าอบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. กำรเกบรวบรวมข้อมูล
ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 โดยวิธีการแจกแบบ
สารวจไปยังผู้รับบริการหลังการให้บริการเสร็จ และวิธีการสารวจแบบออนไลน์ ซึ่งมีการจาแนกได้ดังนี้
3.1 บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจหลังการให้บริการเสร็จ จานวน 148 ชุด สามารถจาแนกตาม
กลุ่มงานที่ให้บริการ ดังนี้
กลุ่มงำน
1. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ร้อยละ

44

29.73

8

5.41

3. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

16

10.81

4. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์

80

54.05

148

100.00

2. กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม
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3.2 ผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีผู้ตอบแบบสารวจ จานวน 385 ชุด สามารถ
จาแนกตามสถานภาพของผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้
สถำนภำพ

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

จำนวนรวม

ร้อยละ

LAB walk-in LAB กำรเรียนกำรสอน
1. บุคลากร

-

47

47

12.21

2. นักศึกษาปริญญาโท
ภาคปกติ

107

45

152

39.48

3. นักศึกษาปริญญาโท
ภาคพิเศษ

50

-

50

12.99

4. นักศึกษาปริญญาเอก

57

27

84

21.82

5. บุคคลภายนอก

-

52

52

13.51

214

167

385

100.00

รวม

3.3 ผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร Helpdesk มี ผู้ ต อบแบบส ารวจ จ านวน 33 ชุ ด สามารถจ าแนกตาม
สถานภาพของผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้
สถำนภำพ

รวม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ร้อยละ

1. บุคลากรสถาบัน

2

6.06

2. นักศึกษาภาคปกติ

26

78.79

3. นักศึกษาภาคพิเศษ

5

15.15

33

100.00
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4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้รับข้อมูลที่สะท้อนปัญหาและคุณภาพของงานบริการที่ดาเนินการอยู่
2. การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งบุคลากรและนักศึกษาจะทาให้ได้ข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพงานบริการของสานัก
3. ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
5. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ในการวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาแนกเป็นความพึงพอใจของบุคลากร
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โดยจาแนกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องาน
บริการด้านต่าง ๆ ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
โดยได้กาหนดเกณฑ์การประเมินความพึ งพอใจของผู้รับบริการเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายของ
คะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
และได้กาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายของคะแนน
ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วย
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
รายละเอียดการสารวจดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1

ความพึงพอใจของบุคลำกรภำยในสถำบันจาแนกตามประเภทงานบริการของสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ควำมคิดเหนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
ค่ำเฉลี่ย SD.
1

2

3

4

5

1.1 ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตร

-

-

2.44

7.32 90.24

4.80

0.459

1.2 ความรวดเร็ว และอานวยความสะดวก

-

-

2.44

7.32 90.24

4.88

0.400

1.3 รับ ังปัญหาและข้อคิดเห็น

-

-

7.32

7.32 85.37

4.78

0.571

1.4 ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้คาแนะนา

-

-

4.88

9.76 85.37

4.80

0.511

-

-

-

12.20 87.80

4.88

0.331

-

-

-

4.88 95.12

4.95

0.218

-

-

-

9.76 90.24

4.90

0.300

-

-

2.44

8.36 89.20

4.86

0.399

1.1 ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตร

-

-

-

11.11 88.89

4.89

0.333

1.2 ความรวดเร็ว และอานวยความสะดวก

-

-

-

11.11 88.89

4.89

0.333

1.3 รับ ังปัญหาและข้อคิดเห็น

-

-

11.11

-

88.89

4.78

0.667

1.4 ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้คาแนะนา

-

-

11.11

-

88.89

4.78

0.667

-

-

-

11.11 88.89

4.89

0.333

-

-

-

11.11 88.89

4.89

0.333

กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่

2. ความพึงพอใจต่อเวลา
2.1 ความเหมาะสมของเวลารอคอยก่อนได้รับ
บริการ
2.2 ความตรงต่อเวลานัดหมาย
3. ความพึงพอใจต่อผลงาน
3.1 ความถูกต้องในผลลัพธ์ของงานที่ให้บริการ
โดยเฉลี่ย
กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่

2. ความพึงพอใจต่อเวลา
2.1 ความเหมาะสมของเวลารอคอยก่อนได้รับ
บริการ
2.2 ความตรงต่อเวลานัดหมาย

93
ควำมคิดเหนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
4

ค่ำเฉลี่ย

SD.

1

2

3

5

-

-

-

11.11 88.89

4.89

0.333

-

-

3.17

7.94 88.89

4.86

0.429

1.1 ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตร

1.11

-

3.33 25.56 70.00

4.63

0.661

1.2 ความรวดเร็ว และอานวยความสะดวก

1.11

-

2.22 24.44 72.22

4.67

0.636

1.3 รับ ังปัญหาและข้อคิดเห็น

1.11

-

3.33 26.67 68.89

4.62

0.663

1.4 ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้
คาแนะนา
2. ความพึงพอใจต่อเวลา

1.11

-

3.33 27.78 67.78

4.61

0.665

2.1 ความเหมาะสมของเวลารอคอยก่อนได้รับ
บริการ
2.2 ความตรงต่อเวลานัดหมาย

1.11

1.11

1.11 26.67 70.00

4.63

0.678

1.12

-

28.09 70.79

4.67

0.599

3.1 ความถูกต้องในผลลัพธ์ของงานที่ให้บริการ 1.11

-

30.00 68.89

4.66

0.603

1.11 0.16 2.22 27.03 69.79

4.64

0.644

3. ความพึงพอใจต่อผลงาน
3.1 ความถูกต้องในผลลัพธ์ของงานที่ให้บริการ
โดยเฉลี่ย
กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์
1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่

3. ความพึงพอใจต่อผลงาน
โดยเฉลี่ย

-

กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
1.1 ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตร

-

-

-

-

5.00

5.00

-

1.2 ความรวดเร็ว และอานวยความสะดวก

-

-

-

-

5.00

5.00

-

1.3 รับ ังปัญหาและข้อคิดเห็น

-

-

-

-

5.00

5.00

-

1.4 ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้
คาแนะนา

-

-

-

-

5.00

5.00

-
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ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)

ค่ำเฉลี่ย

SD.

1

2

3

4

5

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

-

5.00

5.00

-

2. ความพึงพอใจต่อเวลา
2.1 ความเหมาะสมของเวลารอคอยก่อนได้รับ
บริการ
2.2 ความตรงต่อเวลานัดหมาย
3. ความพึงพอใจต่อผลงาน
3.1 ความถูกต้องในผลลัพธ์ของงานที่ให้บริการ
โดยเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ยรวม

4.84

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการภายในสถาบันมีความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการต่ าง ๆ ของ
สานักโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ทั้งนี้ โดยมีสรุปผลความพึงพอใจของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ผลการสารวจ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 มีความพึงพอใจในเรื่องความตรงต่อเวลานัดหมาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.95 และความพึงพอใจในเรื่องรับ ังปัญหาและข้อคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.78
2. กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ผลการสารวจ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 มีความพึงพอใจในเรื่องท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตร ความ
รวดเร็ว และอานวยความสะดวก ความเหมาะสมของเวลารอคอยก่อนได้รับบริการ ความตรงต่อเวลานัดหมาย
และความถูกต้องในผลลัพธ์ของงานที่ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 4.89 และมีความ
พึงพอใจในเรื่องรับ ังปัญหาและข้อคิดเห็น และความสามารถแก้ไขปัญหาและให้คาแนะนา อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากัน 4.78
3. กลุม่ งำนบริกำรคอมพิวเตอร์
ผลการสารวจ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการของกลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็ว และอานวยความสะดวก
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และความตรงต่อเวลานัดหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 4.67 และมีความพึงพอใจในเรื่อง
ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้คาแนะนา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.61
4. กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลการสารวจ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการของกลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
ตำรำงที่ 2
ความคิดเห็นของบุคลำกรภำยในสถำบัน เกี่ยวกับการมองอนาคตและความผูกพันที่มี
ต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกตามประเภทงานบริการของสานัก
ควำมคิดเหนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ระดับควำมคิดเหน
ค่ำเฉลี่ย
ไม่เหนด้วย
อย่ำงยิ่ง

ไม่เหน ไม่
ด้วย แน่ใจ

เหน
ด้วย

เหนด้วย
อย่ำงยิ่ง

SD.

กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (41)
การมองอนาคตและความผูกพัน
1. หากมีปัญหาจะขอใช้บริการอีก

-

-

-

4.88

95.12

4.95

0.218

2. เมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอ
คาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ
โดยเฉลี่ย

-

-

-

7.32

92.68

4.93

0.264

-

-

-

6.10

93.90

4.94

0.241

1. หากมีปัญหาจะขอใช้บริการอีก

-

-

-

11.11

88.89

4.89

0.333

2. เมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอ
คาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ
โดยเฉลี่ย

-

-

-

11.11

88.89

4.89

0.333

-

-

-

11.11

88.89

4.89

0.333

1. หากมีปัญหาจะขอใช้บริการอีก

1.11

-

-

30.00

68.89

4.66

0.603

2. เมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอ
คาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ
โดยเฉลี่ย

1.11

-

-

32.22

66.67

4.63

0.608

1.11

-

-

31.11

67.78

4.64

0.605

กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ (9)
การมองอนาคตและความผูกพัน

กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ (90)
การมองอนาคตและความผูกพัน
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ระดับควำมคิดเหน
ไม่เหนด้วย
อย่ำงยิ่ง

ไม่เหน ไม่
ด้วย แน่ใจ

เหน
ด้วย

เหนด้วย
อย่ำงยิ่ง

ค่ำเฉลี่ย

SD.

กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ (8)
การมองอนาคตและความผูกพัน
1. หากมีปัญหาจะขอใช้บริการอีก

-

-

-

12.5

87.5

4.88

0.354

2. เมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอ
คาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ
โดยเฉลี่ย

-

-

-

12.5

87.5

4.88

0.354

-

-

-

12.50

87.50

4.88

0.354

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการภายในสถาบันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองอนาคตและความ
ผูกพันที่มีต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสรุปผลตามรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ผลการสารวจ พบว่า ผู้รับบริการภายในสถาบันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองอนาคตและความผูกพันที่
มีต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 4.94 ในเรื่องความผูกพันที่มี
ต่องานบริการของกลุ่มงานโครงสร้างพื้น ฐานในอนาคต โดยหากมีปัญหาจะขอใช้บริการอีก อยู่ในระดับ “เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 และเมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ อยู่ในระดับ
“เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93
2. กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ผลการสารวจ พบว่า ผู้รับบริการภายในสถาบันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองอนาคตและความผูกพันที่
มีต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 4.89 ในเรื่องความผูกพันที่มี
ต่องานบริการของกลุ่ มงานพัฒ นาระบบสารสนเทศในอนาคต โดยหากมีปัญหาจะขอใช้บริการอีก และเมื่อ
ต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ อยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.89
3. กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์
ผลการสารวจ พบว่า ผู้รับบริการภายในสถาบันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองอนาคตและความผูกพันที่
มีต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 4.64 ในเรื่องความผูกพันที่มี
ต่องานบริการของกลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ในอนาคต โดยหากมีปัญหาจะขอใช้บริการอีก อยู่ในระดับ “เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และเมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ อยู่ในระดับ
“เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
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4. กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลการสารวจ พบว่า ผู้รับบริการภายในสถาบันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ด้วย
ค่าเฉลี่ยรวม 4.88 ในเรื่องความผูกพันที่มีต่องานบริการของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต โดยหากมี
ปัญหาจะขอใช้บริการอีก และเมื่อต้องการข้อมูลด้านไอทีจะขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเสมอ อยู่ในระดับ “เห็นด้วย
อย่างยิ่ง” ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.88
ข้อเสนอแนะและควำมคิดเหน
1. ต้องการให้ ITC มีโปรแกรม Acobat Pro x สาหรับไว้ใช้ในการทางาน เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็น
โปรแกรมที่จาเป็นมากในการทางาน
2. น่ารักมาก มี service mind ให้คาแนะนาดีมาก
3. การให้บริการดีมาก เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็ว
4. ทางานได้รวดเร็วดีมาก (กฤตภาส)
5. บริการดีเยี่ยม (4)
6. เจ้าหน้าที่มีจิตให้บริการมากที่สุด
7. บริการดี เป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส
ตำรำงที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in Computer
Lab) ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
งำนบริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
1

2

3

4

ค่ำเฉลี่ย

SD.

5

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (Walk-in Computer lab)
1.1 สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์

3.27

1.87 15.89 37.38 41.59

4.12

0.966

1.2 ประสิทธิภาพการใช้งาน Mouse/Keyboard

1.87

6.07 14.95 35.98 41.12

4.08

0.985

1.3 ความง่ายในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

2.83

4.72 18.40 33.02 41.04

4.05

1.020

1.4 ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมที่ให้บริการ

1.89

4.25 16.04 36.32 41.51

4.11

0.952

1.5 ความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.90

5.21 15.64 28.44 48.82

4.17

1.000

-

2.37 14.69 32.23 50.71

4.31

0.809

1.6 ความสุภาพและการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ Lab
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ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
1

โดยเฉลี่ย

2

3

4

ค่ำเฉลี่ย

SD.

4.14

0.955

5

1.96 4.08 15.93 33.89 44.13

ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสถำนที่
2.1 สิ่งอานวยความสะดวกในห้อง Lab

1.40

2.34 22.43 29.44 44.39

4.13

0.935

2.2 ความสะดวกสบายของสภาพแวดล้อมในห้อง
Lab

0.47

2.83 17.92 32.55 46.23

4.21

0.869

2.3 ความสะอาดของสภาพแวดล้อมในห้อง Lab

0.47

3.74 15.42 32.24 48.13

4.24

0.880

2.4 สิ่งอานวยความสะดวก ณ จุดบริการ Help Desk 0.94

2.83 16.51 33.02 46.70

4.22

0.887

0.82 2.93 18.07 31.81 46.36

4.20

0.893

โดยเฉลี่ย

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร Smart Print (ถ้ำใช้บริกำร)
3.1 ความง่ายของขั้นตอนในการใช้งาน
3.2 ความคมชัดของเอกสารที่พิมพ์
โดยเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ยรวม

0.47

2.37 18.01 36.97 42.18

4.18

0.843

-

1.43 12.38 35.71 50.48

4.35

0.751

0.24 1.90 15.20 36.34 46.33

4.27

0.797

4.20

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walkin Computer Lab) โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 โดยมีความพึงพอใจเรื่องความคมชัด
ของเอกสารที่พิมพ์ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.35 และมีความพึงพอใจเรื่องความง่ายในการ
เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.05
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ข้อมูลกำรใช้บริกำร
3.1 วัตถุประสงค์ของกำรใช้บริกำร
วัตถุประสงค์กำรใช้บริกำร

จำนวนผู้ตอบ

ร้อยละ

1) อินเทอร์เน็ต

122

32.71

2) โปรแกรม Microsoft Office

94

25.20

3) โปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูล/คานวณทางสถิติ
เช่น SPSS, Lisrel

13

3.49

4) บริการพิมพ์ Smart Print

137

36.73

5) E-Thesis

4

1.07

6) Scanning

1

0.27

7) Journal

1

0.27

8) GMS Add-on

1

0.27

รวม

100.00

จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walkin Computer Lab) โดยมีจานวนการใช้บริการพิมพ์ Smart Print คิดเป็นร้อยละ 36.73 รองลงมาคือจานวน
การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.71 ใช้ บ ริ ก ารโปรแกรม Microsoft Office คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.20
โปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูล/คานวณทางสถิติ เช่น SPSS, Lisrel คิดเป็นร้อยละ 3.49 ใช้บริการ E-Thesis คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 1.07 และใช้ ง าน Scanning Journal GMS Add-on มี จ านวนเท่ า กั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.27
ตามลาดับ
3.2 ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรในรอบ 1 สัปดำห์
ควำมถี่ในกำรใช้บริกำร
1) 1 - 2 ครั้ง
2) 3 - 4 ครั้ง
3) มากกว่า 4 ครั้ง
4) ไม่ระบุ
รวม

จำนวนผู้ตอบ
181
18
11
4
214

ร้อยละ
84.58
8.41
5.14
1.87
100.00
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จากตารางข้างต้นพบว่า จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in Computer Lab)
มีความถี่ในการใช้บริการ 1 – 2 ครั้ง ในรอบ 1 สัปดาห์ จานวนมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 84.58 จานวนผู้เข้าใช้
บริการรองลงมาคือใช้บริการ 3 – 4 ครั้ง ในรอบ 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 8.41 ใช้บริการมากกว่า 4 ครั้ง ในรอบ
1 สัปดาห์ มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.87 ตามลาดับ
3.3 ช่วงเวลำที่ใช้บริกำร
ช่วงเวลำ

จำนวนผู้ตอบ

ร้อยละ

1) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 12.30 น.

64

21.55

2) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.30 – 16.30 น.

82

27.61

3) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.

32

10.77

4) วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 13.00 น.

63

21.21

5) วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.30 น.

56

18.86

รวม

100.00

จากตารางข้างต้นพบว่า จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in Computer Lab)
ในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.30 – 16.30 น.มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.61 จานวนผู้เข้าใช้
บริการรองลงมาคือช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 12.30 น. คิดเป็นร้อยละ 21.55 ช่วงวันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ เวลา 8.30 – 13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.21 ช่วงวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.30 น.
คิดเป็นร้อยละ 18.86 และช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
10.77ตามลาดับ
3.4 จำนวนเวลำเฉลี่ยที่ใช้บริกำรในแต่ละครั้ง
1)
2)
3)
4)
5)
รวม

เวลำเฉลี่ยที่ใช้บริกำร
น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที - 1 ชั่วโมง
1 - 2 ชั่วโมง
มากกว่า 2 ชั่วโมง
ไม่ระบุ

จำนวนผู้ตอบ
54
81
44
31
4
214

ร้อยละ
25.23
37.85
20.56
14.49
1.87
100.00
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จากตารางข้างต้น พบว่า จ านวนเวลาเฉลี่ยที่มีผู้เข้าใช้บริการห้ องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ (Walk-in
Computer Lab) ในแต่ละครั้งมากที่สุด คือ 30 นาที - 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 37.85 รองลงมาใช้บริการน้อย
กว่า 30 นาที ในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.23 ใช้ บริการเฉลี่ย 1 - 2 ชั่วโมง ในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ
20.56 และใช้บริการมากกว่า 2 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.49 ตามลาดับ
3.5 ควำมเหมำะสมต่อเวลำเปิดปิดให้บริกำร
ควำมเหมำะสมต่อเวลำเปิดปิดให้บริกำร

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ร้อยละ

1) เหมาะสม (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.30 น./
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)

189

88.32

2) ไม่เหมาะสม

23

10.75

3) ไม่ระบุ

2

0.93

214

100.00

Total

จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in Computer Lab) มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมต่อเวลาเปิดปิดให้บริการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.30 น./เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 8.30 - 17.30 น.) เห็นว่าเหมาะสมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 88.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 10.75
โดยมีการแสดงความคิดเห็นถึงระยะเวลาที่คิดว่าเหมาะสม ดังนี้
- วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.30 (3)
- วันเสาร์-อาทิตย์ อยากให้เปิด 08.00 (3)
- วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.
- ขยายเวลาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ออกไปประมาณ 19.00
- เวลา 7.30-19.00
- วันเสาร์-อาทิตย์ ควรเปิดปิดเท่าวันปกติ
- เวลา 8.30-20.30 ทุกวัน
- วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-19.00
- วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 - 20.30
- เพิ่มระยะเวลาวันเสาร์อาทิตย์
- ทุกวัน 8.30-20.30 น.
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3.6 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ร้อยละ

1) จานวนเหมาะสมเพียงพอ

198

92.52

2) จานวนน้อยไปไม่เพียงพอ

15

7.01

3) ไม่ระบุ

1

0.47

214

100.00

รวม

จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in Computer Lab) มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ เห็นว่ามีจานวนเหมาะสมเพียงพอแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 92.52 และเห็นว่ามีจานวนน้อยไปไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 7.01
3.7 ควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร
ควำมคิดเหน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ร้อยละ

213

99.53

1

0.47

214

100.00

207

96.73

2) ไม่แนะนา

5

2.34

3) ไม่ระบุ

2

0.93

214

100.00

1) กำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไป
1) ใช้บริการ
2) ไม่ใช้บริการ
รวม
2) กำรแนะนำให้มำใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
1) แนะนา

รวม

จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in Computer Lab) มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อการให้บริการโดยจะใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไป คิดเป็นร้อย
ละ 99.53 และไม่ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามลาดับ ทั้งนี้ผู้เข้าใช้บริการจะแนะนาให้นักศึกษาท่านอื่นมา
ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นี้ คิดเป็นร้อยละ 96.73 และไม่แนะนา คิดร้อยละ 2.34 ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะและควำมคิดเหน
- เครื่องคอมพิวเตอร์แถวด้านริมขวาค่อนข้างช้า
- มีกลิ่นเหม็นมากแสบจมูกทุกครั้งที่ใช้บริการ
- ดีมาก (9)
- บางทีห้องเหม็นกลิ่นอะไรสักอย่าง ตั้งแต่เทอมที่แล้ว แต่เทอมนี้ กลิ่นไม่ค่อยมี อยากให้ปรับเรื่องกลิ่น
เพราะบางครั้งมาใช้บริการนาน กลิ่นไม่สะอาด นักศึกษารู้สึกปวดศรีษะ
- ขอให้เพิ่มหู ังด้วย
- โปรแกรมไม่อัพเดต โดยเฉพาะ Office ควรเป็น 2016 ได้แล้ว
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ เมาส์ บันทึกบอร์ด ใต้โต๊ะไม่สะอาด มีกลิ่นอับในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ควรมีเครื่องสารองไ
- เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาดีมาก ๆ
- หากมี Software อื่นๆ จะดีมาก ๆ เช่น สมการโครงสร้าง หรือโปรแกรมอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนของนักศึกษา เช่น โปรแกรมเฉพาะทางสถิติ/ ทาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น แต่จะดีมาก ๆ หาก
สามารถรองรับกับ Notebook และมีเครื่องปริ้นอยู่สถานที่อื่น ๆ นอกจาก computer lap, library ไม่
รู้ว่าคอมเม้นท์นี้จะถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้องมั้ย หากถึงและมีการเปลี่ยนแปลงได้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
นักศึกษาหน่วย IT และองค์กร
- อยากให้มีน้าดื่ม หรือ ชากาแ ให้บริการ
- คอมพิวเตอร์เปิดได้เร็วกว่าเดิมมาก ๆ ไม่ต้องรอนาน ดีมาก ๆ เลย ขอบคุณ
- เครื่องที่ 10 หลังจาก login แล้วรอนานประมาณ 10-15 นาที ขณะที่เครื่องอื่นรอไม่ถึง 2 นาที รบกวนดู
ให้ด้วย
- เจ้าหน้าที่ Helpdesk มี service mind และให้การช่วยเหลือดีมาก
- เจ้าหน้าที่ให้บริการ และคาแนะนาดีมาก ให้ความช่วยเหลือและพูดเพราะ สุภาพ สวย
- ควรเพิ่มระบบเติมเงินอัตโนมัติ หรือเติมจาก digital wallet
- ปุ่มยืนยันการสั่งพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ พอมีคนใช้บริการเยอะ หน้าจอทัชสกรีนเริ่มอืด ต้องกดย้าหลายรอบ
- ค่าปริ๊นถูกกว่านี้ไม่ได้หรือ
- ติตตั้งสั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวยาก
- touch screen เครื่องปริ้น ขาว-ดา กดยากมาก
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- ควรมีแม็กตัวใหญ่ ๆ ให้ บางครั้งจาเป็นต้องเย็บเอกสารที่มีความหนามาก
- ซ่อมเครื่องปริ้นสีด้วย
- หน้าจอสั่งการกดยากมาก ๆ
- ควรปรับปรุงให้มีคุณภาพและขั้นตอนการทางานที่ดียิ่งขึ้น
- ค่าบริการพิมพ์แพงกว่าข้างนอกสถาบัน

105
ตำรำงที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอน
(Computer Lab) ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
งำนบริกำร
ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
ค่ำเฉลี่ย SD.
1

2

3

4

5

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
1.1 สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.18 1.18 10.59 42.94 44.12

4.28

0.792

1.2 ประสิทธิภาพการใช้งาน
Mouse/Keyboard
1.3 ความง่ายในการเข้าใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
1.4 ความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.78

1.78

8.88

43.79 43.79

4.26

0.833

0.59

0.59

8.82

46.47 43.53

4.32

0.709

0.59

-

4.12

51.18 44.12

4.38

0.626

1.5 ความคมชัดของจอ Projector

0.58

1.75

9.36

42.69 45.61

4.31

0.761

1.6 ความคมชัดของจอโทรทัศน์

0.58

-

8.77

44.44 46.20

4.36

0.691

1.7 ความคมชัดของระบบเสียง

1.17

2.34

9.36

46.78 40.35

4.23

0.805

1.8 การเตรียมความพร้อมในการเปิด
ให้บริการห้อง Lab
1.9 ความสุภาพและการเอาใจใส่ของ
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab
โดยเฉลี่ย

0.58

-

5.26

48.54 45.61

4.39

0.644

0.58

-

5.26

43.27 50.88

4.44

0.651

7.82

45.57 44.91

4.33

0.724

0.85 0.85

ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสถำนที่
2.1 สิ่งอานวยความสะดวกในห้อง Lab

-

0.58

7.60

46.20 45.61

4.37

0.650

2.2 ความสะดวกสบายของสภาพแวดล้อมใน
ห้อง Lab
2.3 ความสะอาดของสภาพแวดล้อมในห้อง
Lab
2.4 สิ่งอานวยความสะดวก ณ จุดบริการ
Help desk
โดยเฉลี่ย

-

0.58

3.51

49.12 46.78

4.42

0.593

-

-

3.55

47.93 48.52

4.45

0.566

-

-

5.88

47.06 47.06

4.41

0.602

-

0.29

5.14

47.58 46.99

4.41

0.603

ค่ำเฉลี่ยรวม

4.37
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการ
เรียนการสอน (Computer Lab) โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 โดยมีความพึงพอใจเรื่อง
ความสะอาดของสภาพแวดล้อมในห้อง Lab อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.45 และมีความพึงพอใจ
เรื่องความคมชัดของระบบเสียง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.23
ข้อเสนอแนะและควำมคิดเหน
1. ไมโครโ นมีเสียงหอนในบางช่วง
2. อยากให้มีจัดอบรมบ่อย ๆ
3. Keyboard ปุ่ม NumLock ไ หายใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
4. เจ้าหน้าที่บริการดีมาก
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ตำรำงที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการต่อการใช้บริการ Helpdesk ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
งำนบริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)

ค่ำเฉลี่ย

SD.

12.12 84.85

4.82

0.465

15.15 84.85

4.85

0.364

1

2

3

1 ท่าทีความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้
ให้บริการ

-

-

3.03

2 ความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการ
ให้บริการ

-

-

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ให้บริการ

-

-

3.03

15.15 81.82

4.79

0.485

3.03

-

-

12.12 84.85

4.76

0.751

0.76

-

2.02

13.64 84.09

4.80

0.516

4 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น
การช่วยเหลือให้คาแนะนา การแก้ปัญหา
ค่ำเฉลี่ยรวม

4

5

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Helpdesk โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 โดยมีความพึงพอใจเรื่องท่ ความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยสู งสุดเท่ากับ 4.85 และความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น
การช่วยเหลือให้คาแนะนา การแก้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.76
ข้อเสนอแนะและควำมคิดเหน
1. แยมและน็อต น่ารักมาก
2. ดีมาก ทุกคนให้ความร่วมมือและทางานให้อย่างดี ขอชมเชย (ศ.ดร.บุษยา วีรกุล)
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ภำคผนวก
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบันที่มีต่องานบริการด้าน IT
ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 จาแนกตามกลุ่มงาน
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการที่มีต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561

ภำคผนวก จ
“แบบฟอร์ม”
แผนกำรปรับปรุงข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจำก
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่องำนบริกำรของ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ
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แบบฟอร์มแผนกำรปรับปรุงข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่องำนบริกำรของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ
ข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน

กำรดำเนินกำร
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ ไม่สำมำรถ
แล้ว
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ดำเนินกำรได้

รำยละเอียดกำรดำเนินกำรปรับปรุง/
คำชี้แจง

แผนดำเนินกำรในกำรให้บริกำร

ภำคผนวก ฉ
“ตัวอย่ำง”
แผนกำรปรับปรุงข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจำก
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่องำนบริกำรของ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ
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แผนกำรปรับปรุงข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่องำนบริกำรของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
กำรดำเนินกำร
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ ไม่สำมำรถ
แล้ว
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ดำเนินกำรได้
1. ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ห้อง LAB2
x
- เครื่อง D9 Keyboard ปุ่ม
NumLock ไ หายใช้ได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง
- ระบบเสี ย ง(Microphone)
x
ไมโครโ นมีเสียงหอนในบาง
ช่วง
1.2 Walkin LAB
x
- เครื่องคอมพิว เตอร์แถวด้ าน
ริมขวาค่อนข้างช้า
- ขอให้เพิ่มหู ังด้วย
x
ข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ เมาส์
บันทึกบอร์ด ใต้โต๊ะไม่สะอาด

x

รำยละเอียดกำรดำเนินกำรปรับปรุง/คำ
ชี้แจง

แผนดำเนินกำรในกำรให้บริกำร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ทาการ
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2
เรียบร้อยแล้ว
ได้ดาเนินการตรวจเช็คระบบเสียง
(Microphone) ไมโครโ นเพื่อหาสาเหตุ
และทาการแก้ไขต่อไป
อยู่ระหว่างดาเนินการทา image ใหม่
มี แ ผนการด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ
เพื่อแก้ปัญหา windows ทาการอัพเดท ภายในเดือนมิถุนายน 2561
เอง ทาให้เครื่องช้า
ไม่มีให้บริการ นักศึกษาต้องนาหู ังมา
เอง
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดและฉีดสเปรย์
กาจัดกลิ่นทุกวันอยู่แล้ว
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ข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน

กำรดำเนินกำร
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรปรับปรุง/คำ
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ ไม่สำมำรถ
ชี้แจง
แล้ว
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ดำเนินกำรได้

แผนดำเนินกำรในกำรให้บริกำร

มีกลิ่นอับในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- ควรมีเครื่องสารองไ
- เครื่องที่ 10 หลังจาก login
แล้วรอนานประมาณ 10-15
นาที ขณะที่เครื่องอื่นรอไม่ถึง
2 นาที
- ควรเพิ่มระบบเติมเงิน
อัตโนมัติ หรือเติมจาก
digital wallet
- ปุ่มยืนยันการสั่งพิมพ์ที่
เครื่องพิมพ์ พอมีคนใช้บริการ
เยอะ หน้าจอทัชสกรีนเริ่มอืด
ต้องกดย้าหลายรอบ

x
x

เนื่องจากจะต้องใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถจัดซื้อได้
อยู่ระหว่างดาเนินการทา image ใหม่
เพื่อแก้ปัญหา windows ทาการอัพเดท
เอง ทาให้เครื่องช้า

x

x

ได้ดาเนินการเปลี่ยนเครื่อง front end
ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว

มี แ ผนการด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2561
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กำรดำเนินกำร
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรปรับปรุง/คำ
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ ไม่สำมำรถ
ชี้แจง
แล้ว
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ดำเนินกำรได้
- ควรปรั บ ลดค่ า บริ ก ารพิ ม พ์
x
ค่าบริการเหมาะสมแล้ว
และค่ า บริ ก ารแพงกว่ า ข้ า ง
นอกสถาบัน
- ติตตั้งสั่งพิมพ์จากเครื่อง
x
สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือ
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวยาก
จากเจ้าหน้าที่ Help desk
ข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน

- touch screen เครื่องปริ้น
ขาว-ดา กดยากมาก

x

ได้ดาเนินการเปลี่ยนเครื่อง front end
ให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว

- เครื่องปริ้นสีใช้งานไม่ได้

x

ได้ดาเนินการเปลี่ยนเครื่องปริ้นสีที่
ห้องสมุดเป็นเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว

x

ดาเนินการอัพเดทเป็น Office 2016
เรียบร้อยแล้ว

2. ด้ำนซอฟต์แวร์ที่ให้บริกำร
2.1 Walkin LAB
- โปรแกรมไม่อัปเดตโดยเฉพาะ
Office ควรปรับเป็น Version
2016 ได้แล้ว

แผนดำเนินกำรในกำรให้บริกำร
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กำรดำเนินกำร
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรปรับปรุง/คำ
แผนดำเนินกำรในกำรให้บริกำร
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ ไม่สำมำรถ
ชี้แจง
แล้ว
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ดำเนินกำรได้
- หากมี Software อื่นๆ จะดี
x
- มี software ทางด้านสถิติรองรับการ มาก ๆ เช่น สมการโครงสร้าง
เรียนการสอนแล้ว เช่น SPSS,
หรือโปรแกรมอื่น ๆ ให้
Liesrel
สอดคล้องกับการเรียนการ
- นักศึกษาสามารถนา Notebook
สอนของนักศึกษา เช่น
ส่วนตัวมาติดตั้ง Agent เพื่อสั่งพิมพ์
โปรแกรมเฉพาะทางสถิติ/
งานได้ที่ Help desk
ทาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น แต่
จะดีมาก ๆ หากสามารถ
รองรับกับ Notebook และมี
เครื่องปริ้นอยู่สถานที่อื่น ๆ
นอกจาก computer lap,
library
3. ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในห้อง
3.1 ควรปรับปรุงเรื่องกลิ่นอับภายใน
x
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดและฉีดสเปรย์
กาจัดกลิ่นทุกวันอยู่แล้ว
ห้อง Walk-in LAB (2)
ข้อคิดเหน/ข้อเสนอแนะ/ข้อ
ร้องเรียน

3.2 อยากให้มีน้าดื่ม หรือ ชากาแ
ให้บริการ

x

ห้ามนาเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ประวัติย่อผู้จัดทำ
ชื่อ – นำมสกุล

นางทัศนีย์ อาดา

วัน เดือน ปี เกิด

24 มีนาคม พ.ศ. 2519

ที่อยู่ปัจจุบัน

269/449 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 50/1 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ที่ทำงำนปัจจุบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-727-3268

ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

พ.ศ. 2549 – 2550 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยแผนงานและประกันคุณภาพ
พ.ศ. 2551 – 2554 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พ.ศ. 2555 – 2561 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติกำรศึกษำ

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร

