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ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารจาก วารสารวิชาการ เปน วารสารวิชาการ ปขมท. เนื่องจากวาไดมีการ
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กับวารสารฉบับแรก แตวัตถุประสงคของการจัดทํายังเนน เพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทย ซึง่ มีกาํ หนดออกปละ 3 ฉบับ โดยฉบับนีม้ กี าํ หนดออกในชวงเดือนกันยายน - ธันวาคม
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ตอไป โดยวารสารฉบับที่ 3 นี้ ไดมีบทความวิชาการ จํานวน 3 เรื่อง และบทความวิจัย จํานวน 4 เรื่อง
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณเพือ่ นๆ รวมวิชาชีพทุกทานทีไ่ ดใหความสนใจ ทําใหกองบรรณาธิการมีกาํ ลังใจที่
จะพัฒนา วารสาร ปขมท. ซึง่ คณะผูจ ดั ทําหวังเปนอยางยิง่ วาจะเปนประโยชนตอ วงการวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่จะไดเผยแพรผลงาน แนวคิด ขอคิดเห็นตางๆ ตลอดจนบทความงานวิจัยเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพตอไป
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เสถียร คามีศักดิ์

ปญหาขอพิพาทการใชเงินรายไดตามอําเภอใจ ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศไทย
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รัชชนนท แกะมา

ผลงานในลักษณะอื่น
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เสถียร คามีศักดิ์

บทความวิจัย
ความเหมือนที่แตกตางของรายการวัสดุที่จัดซื้อผานระบบโปรแกรม 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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อรฤดี เธียรสุภรพงษ, สฤษดิ์ เรืองธรรม, วัชรินทร รุงวิริยะวณิช, มงคล ตนัยโชติ

การศึกษาความคิดเห็นการมีสวนรวมของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ตอการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3
ปงบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

21

สมปรารถนา นามขาน และ ภาสกร บุญคุม

การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดานคุณภาพ และบริการงานภาพนิ่ง
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปงบประมาณ 2556

34

สุรชัย ศรีใส

การศึกษาตัวบงชี้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
สยามรัฐ คงทอง

40

การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดานคุณภาพ และบริการงานภาพนิ่ง
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปงบประมาณ 2556
สุรชัย ศรีใส

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณ ความพึ ง พอใจ
ดานคุณภาพ และบริการงานภาพนิง่ ฝายเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจํา
ปงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
ปริ ม าณงานภาพนิ่ ง และความพึ ง พอใจด า นคุ ณ ภาพ
และบริ ก ารของผู ใช บ ริ ก ารงานภาพนิ่ ง โดยนํ า ข อ มู ล
จากการรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําเดือนของนายสุรชัย ศรีใส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ และนายธวัชชัย
พันธจําปา ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และใบประเมิน
คุ ณ ภาพและบริ ก ารจากใบขอใช บ ริ ก าร ระหว า งเดื อ น
ตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556 มาวิเคราะหดวย
โปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ คํานวณหาคาเฉลีย่ รอยละ
และการแจกแจงความถี่ สรุปผลการวิเคราะหดังตอไปนี้

ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพนิ่ง
จํานวนผูข อใชบริการงานภาพนิง่ ทัง้ สิน้ 215 ครัง้
แยกเปนผูข อใชบริการทีก่ รอกใบขอใชบริการ จํานวน 188 ครัง้
คิดเปนรอยละ 87.44 และไมมีใบขอใชบริการ จํานวน
27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 12.56 ผูขอใชบริการที่กรอกใบ
ขอใชบริการ จําแนกเปนเพศชาย จํานวน 117 ราย คิดเปน
รอยละ 66.23 รองลงมา ไดแก เพศหญิง จํานวน 71 ราย
คิดเปนรอยละ ๓๗.๗๗ และจําแนกเปนนักศึกษา จํานวน
91 ราย คิดเปนรอยละ 48.40 รองลงมา ไดแก บุคลากร
จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 45.21 และสุดทาย ไดแก
บุคคลภายนอก จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 6.38
มีผขู อใชบริการบันทึกภาพติดบัตรมากทีส่ ดุ จํานวน 162 ครัง้
คิดเปนรอยละ 86.17 รองลงมา ไดแก การบันทึกภาพ
กิจกรรมฯ จํานวน 26 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.38

คณะ/วิทยาลัย/สํานักฯ ตางๆ ทีข่ อใชบริการงาน
ภาพนิ่งมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 50 ครัง้ คิดเปนรอยละ 26.60
รองลงมา คณะศิลปศาสตร จํานวน 26 ครัง้ คิดเปนรอยละ
13.83 และหนวยงานทีไ่ มเคยขอใชบริการงานภาพนิง่ ไดแก
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานคุณภาพงาน
ภาพนิ่ง
ผลการวิ เ คราะห ค า คะแนนความพึ ง พอใจ
ดานคุณภาพของผูใชบริการงานภาพนิ่ง มีคาคะแนนสูงสุด
ระดับ 5 และตํ่าสุดที่ 4.60 มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่
4.87 แปลผลในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 97.37
ผลการแจกแจงความถี่พบวาคาคะแนนระดับ
5 มีความถี่สูงที่สุด ไดแก ขอที่ 5 และความถี่นอยที่สุด
ไดแก ขอที่ 3 สวนคาคะแนนระดับ 4 ที่มีคาความถี่สูงที่สุด
2 ลําดับแรก ไดแกขอที่ 3 คือ ผูปฏิบัติงานสามารถแกไข
ขอขัดของ/ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานไดทัน
ทวงที และขอที่ 2 คือ สื่อโสตทัศนที่ไดรับสามารถนําไป
ใช ง านได ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ หาแนวทางแก ไข
ปรับเปลีย่ นเปนคาคะแนนระดับ 5 ใหมากขึน้ ตามการประกัน
คุณภาพภายในสํานักวิทยบริการองคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้
ทีแ่ สดงอัตลักษณที่ 1.2.6 ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
ตอการใหบริการของฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานบริการงาน
ภาพนิ่ง
ผลการวิ เ คราะห ค า คะแนนความพึ ง พอใจ
ดานบริการของผูใชบริการงานภาพนิ่ง มีคาคะแนนสูงสุด

การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดานคุณภาพ และบริการงานภาพนิ่ง
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2556

ระดับ 5 และตํ่าสุดที่ 4.78 มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่
4.88 แปลผลในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 97.50
ผลการแจกแจงความถี่ พบวาคาคะแนนระดับ 5
มีความถี่สูงที่สุด ไดแก ขอที่ 1 และความถี่นอยที่สุด ไดแก
ขอที่ 5 สวนคาคะแนนระดับ 4 ที่มีคาความถี่สูงที่สุด
2 ลําดับแรก ไดแก ขอที่ 5 คือ มีการประชาสัมพันธกจิ กรรม
การใหบริการอยางสมํ่าเสมอ และขอที่ 3 คือ ผูปฏิบัติ
งานมีมารยาทและแตงกายเหมาะสม ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ หา
แนวทางแกไขปรับเปลีย่ นเปนคาคะแนนระดับ 5 ใหมากขึน้
ตามการประกั น คุ ณ ภาพภายในสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
องค ป ระกอบที่ 1 ตั ว บ ง ชี้ ที่ แ สดงอั ต ลั ก ษณ ที่ 1.2.6
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ความเปนมาและความสําคัญ
สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานกลาง ในการ
ใหบริการสารสนเทศแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
มีการแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ
2. ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ฝายหอสมุด
4. ฝายผลิตและบริการเอกสาร
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนหนวยงาน
ที่ มี ภ าระหน า ที่ ในการสนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น ข องสํ า นั ก
วิทยบริการที่วา “เปนแหลงบริการสารสนเทศชั้นนํา
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจยั ของมหาวิทยาลัยและชุมชน” ใหบรรลุเปาหมาย
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ
รวมถึงการบริการสื่อโสตทัศนใหกับหนวยงาน ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณของ
สํานักวิทยบริการ คือ “สารสนเทศทันสมัย ใสใจบริการ”
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ
มีบุคลากรจํานวน 9 อัตรา และแบงออกเปน 2 หนวยงาน
ไดแก
1. งานพัฒนา และผลิตสื่อโสตทัศน
2. งานบริการโสตทัศนูปกรณ
วารสารวิชาการ ปขมท.
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สวนงานภาพนิง่ เปนหนวยงานหนึง่ ในงานพัฒนา
และผลิตสื่อโสตทัศน มีบุคลากรปฏิบัติงานจํานวน 1 อัตรา
และชวยงานภาพนิ่ง 1 อัตรา ที่ตองรองรับงานภาพนิ่ง
ดานการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธทงั้ มหาวิทยาลัย
ซึ่งงานภาพนิ่งฝายเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนฐานขอมูล
ภาพสําคัญของมหาวิทยาลัย ที่มีการบันทึกภาพกิจกรรม
ต า งๆ และพั ฒ นาการด า นกายภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
มากที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ตั้ ง แต ม หาวิ ท ยาลั ย เริ่ ม ก อ ตั้ ง จนถึ ง
ปจจุบัน จึงเปนเสมือนคลังขอมูลภาพทางประวัติศาสตร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนวยภาพนิ่ง จึงไดมีการจัดทําฐานขอมูลภาพ
เพื่ อ ใช สื บ ค น และให บ ริ ก ารภาพนิ่ ง แก ห น ว ยงาน ที่ จ ะ
นําไปเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร ไวนิล
เอกสาร หนังสือ วารสาร ตํารา และรายงานประจําป
รวมถึงการเผยแพรในระบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)
ซึง่ อนาคตหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมกี ารพัฒนาระบบ IT
ใหมีประสิทธิภาพสามารถรองรับขอมูลภาพจํานวนมากได
อาจมีการใหบริการภาพนิ่งผานระบบอินทราเน็ต ซึ่งเปน
เปาหมายของการดําเนินงานในอนาคต หากมีความพรอม
ในทุกดานที่กลาวมา
ตั้งแตเริ่มมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 ป และเปนวิทยาลัยอีก 2 ป รวมเปน 25 ป หนวย
ภาพนิ่งฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ
ยังมิไดมีการวิเคราะหภาระงานภาพนิ่ง อยางเปนรูปธรรม
จึ ง เห็ น ควรที่ จ ะมี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห ภ าระงานภาพนิ่ ง
ในทุกมิติ เพือ่ เปนขอมูลเบือ้ งตนในการตัดสินใจของผูบ ริหาร
ในการกําหนดทิศทางการปรับปรุงหนวยภาพนิ่งใหพัฒนา
ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
วัตถุประสงคการวิเคราะห
1. เพื่อวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพนิ่ง
2. เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจ ดานคุณภาพ
ของผูใชบริการงานภาพนิ่ง
3. เพือ่ วิเคราะหความพึงพอใจดานบริการของ
ผูใชบริการงานภาพนิ่ง
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หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา
บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และบุ ค คล
ภายนอกทั้งหมด ที่ใชบริการงานภาพนิ่ง ฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ
2556 ระหวางเดือนตุลาคม 2555 -กันยายน 2556
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
แบบประเมินผลการใหบริการผลิตสื่อโสตทัศน
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ทีแ่ นบไวดา นหลัง
แบบบันทึกการขอใชบริการผลิตสือ่ โสตทัศน ทีป่ ระกอบดวย
แบบประเมิ น ด า นการให บ ริ ก าร และด า นคุ ณ ภาพที่
ผานความเห็นชอบของที่ประชุมฝายเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คิดเปนกลุมตัวอยางรอยละรอย

การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อมีผูมาขอใชบริการงานภาพนิ่ง จะตองกรอก
รายละเอียดในใบขอใชบริการ เชน ชื่อ คณะหรือหนวย
งาน วัน เดือน ป ที่ขอใชบริการ และประเภทของการขอใช
บริการ พรอมนัดหมายเวลาปฏิบตั งิ าน จากนัน้ ก็ปฏิบตั งิ าน
จริงตามวันเวลาดังกลาว และสงไฟลงานทีบ่ นั ทึกในรูปแบบ
CD DVD พรอมประเมินความพึงพอใจ ตามแบบประเมิน
ดานหลังใบขอใชบริการ แลวนําขอมูลจากแบบประเมิน
ดังกลาว รวบรวมไปวิเคราะหหาคาสถิติ
การจัดกระทําขอมูล
ขอมูลทีไ่ ดมา จะถูกวิเคราะหดว ยเครือ่ งคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel โดยมีขั้นตอน
การจัดกระทําดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจากแบบ
ประเมินทุกฉบับ จํานวน 188 ฉบับ คิดเปนรอยละรอย
เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
2. นําใบขอใชบริการในสวนที่เปนขอมูลทั่วไป
เชน เพศ คณะ/หนวยงาน สถานะประเภทสือ่ ทีข่ อใชบริการ
มาวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ เพื่อสรุปเปนขอมูล
เชิงปริมาณ
วารสารวิชาการ ปขมท.

3. นําแบบประเมินสวนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะห
หาคาเฉลีย่ รอยละ และการแจกแจงความถี่ แยกจัดกระทํา
ขอมูลเปนรายเดือน และคําตอบแตละขอใหคาคะแนน
๕ ระดับตามเกณฑดงั นี้ (บุญชม ศรีสะอาด, บุญสง นิลแกว.
2535 : 22-28) กําหนดเกณฑการพิจารณาขอบเขตของ
คาคะแนน เพื่อใชแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นนอยที่สุด
4. นําสรุปผลการวิเคราะหขอ มูล คาเฉลีย่ รอยละ
ของแต ล ะเดื อ นมาเปรี ย บเที ย บกั น ในรู ป แบบตาราง
และกราฟ แล ว สรุ ป ข อ มู ล ทั้ ง ส ว นที่ เ ป น ความพึ ง พอใจ
ดานคุณภาพ และความพึงพอใจดานบริการ

สถิติที่ใชในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลการประเมินคาเชิงปริมาณ
และระดั บ ความพึ ง พอใจด า นคุ ณ ภาพและบริ ก าร โดย
หาคาเฉลี่ย (x) รอยละ และการแจกแจงความถี่
สรุปและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดาน
คุณภาพและบริการงานภาพนิ่ง ฝายเทคโนโลยีทางการ
ศึ ก ษา สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประจําปงบประมาณ 2556 พอสรุปไดดังนี้

สรุปผลการวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพนิ่ง
การวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพนิ่ง ระหวาง
เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ พอสรุปไดดังนี้
ปที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2556)
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ตารางที่ 1 สรุปการจําแนกผูขอใชบริการที่เปนเพศชาย
และหญิง
ลําดับที่
1
2
รวมทั้งสิ้น

เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
117
71
188

รอยละ
66.23
37.77
100

ตารางที่ 2 สรุปการจําแนกผูขอใชบริการที่เปนนักศึกษา
บุคลากร และบุคคลภายนอก
ลําดับที่ ประเภทผูขอใช
บริการ
1
นักศึกษา
2
บุคลากร
3
บุคคลภายนอก
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ

91
85
12
188

48.40
45.21
6.38
100

ตารางที่ 3 สรุปการจําแนกการบันทึกภาพกิจกรรมและ
การบันทึกภาพติดบัตร
ลําดับที่
รายการ
จํานวน
1
การบันทึกภาพติดบัตร 162
2
การบันทึกภาพกิจกรรม 26
รวมทั้งสิ้น
188

รอยละ
86.17
13.83
100

ตารางที่ 4 สรุปจํานวนภาระงานที่มีใบขอใชบริการและ
ไมมีใบขอใชบริการงานภาพนิ่ง

หนวยงานที่ขอใชบริการงานภาพนิ่ง
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เกษตรศาสตร
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
เภสัชศาสตร
บริหารศาสตร
วิทยาลัยแพทย
ศิลปประยุกตฯ
นิติศาสตร
รัฐศาสตร
สํานักวิทยบริการ
สํานักคอมพิวเตอรฯ
สํานักงานอธิการบดี
สํานักบริหารทรัพยสนิ ฯ
บุคคลภายนอก

รูปที่ 1 กราฟแสดงคาคะแนนความพึงพอใจดานคุณภาพ
งานภาพนิ่ง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556
จากกราฟคาคะแนนความพึงพอใจดานคุณภาพ
งานภาพนิ่ ง แสดงให เ ห็ น ค า คะแนนความพึ ง พอใจ
ดานคุณภาพสูงสุดระดับ 5 ไดแก เดือนเมษายน และมิถนุ ายน
2556 สวนคาคะแนนตํา่ สุดระดับ 4.60 ไดแกเดือนกันยายน
2556 จากคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.87 แปลผลในระดับ
“มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 97.37 จากจํานวนผูตอบ
แบบประเมินทั้งสิ้น 188 ราย
ด า นการพั ฒ นาความพึ ง พอใจด า นคุ ณ ภาพ
งานภาพนิ่ง ควรมีแนวทางปรับปรุงคุณภาพในขอที่ 3 คือ
ผูปฏิบัติงานสามารถแกไขขอขัดของ / ปญหาที่เกิดขึ้น
ในระหวางการปฏิบัติงานไดทันทวงที และขอที่ 2 คือ
สือ่ โสตทัศนทไี่ ดรบั สามารถนําไปใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค
ที่ มี ค า คะแนนความถี่ ร ะดั บ 4 มากที่ สุ ด 2 ลํ า ดั บ
แรก มาแกไขปรับเปลีย่ นเปนคาคะแนนระดับ 5 ใหมากขึน้
ตามการประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่แสดงอัตลักษณที่ 1.2.6 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ ตอการใหบริการของฝายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา

ลําดับที่
รายการ
จํานวน รอยละ
1 ภาระงานที่ มี ใ บขอใช 188 87.44
บริการ
2 ภาระงานที่ไมมีใบขอใช 27
12.56
บริการ
รวมทั้งสิ้น
215
100
วารสารวิชาการ ปขมท.
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สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานบริการ
งานภาพนิ่ง
5
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

รูปที่ 2 กราฟแสดงคาคะแนนความพึงพอใจดานบริการงาน
ภาพนิ่ง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556
จากกราฟคาคะแนนความพึงพอใจดานบริการ
งานภาพนิ่ ง แสดงให เ ห็ น ค า คะแนนความพึ ง พอใจ
ด า นบริ ก ารสู ง สุ ด ระดั บ 5 ได แ ก เดื อ นเมษายน และ
มิถุนายน 2556 สวนคาคะแนนตํ่าสุดระดับ 4.70 ไดแก
เดือนพฤษภาคม 2556 จากคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.88
แปลผลในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 97.50 จาก
จํานวนผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 188 ราย
ด า นการพั ฒ นาความพึ ง พอใจ ด า นคุ ณ ภาพ
งานภาพนิ่ง ควรมีแนวทางปรับปรุงคุณภาพในขอที่ 5 คือ
มีการประชาสัมพันธ กิจกรรมการใหบริการอยางสมํา่ เสมอ
และขอที่ 3 คือ ผูป ฏิบตั งิ านมีมารยาท/แตงกายเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน ที่มีคาคะแนนความถี่ระดับ 4 มากที่สุด
2 ลําดับแรก มาแกไขปรับเปลี่ยนเปนคาคะแนนระดับ 5
ใหมากขึน้ ตามการประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่แสดงอัตลักษณที่ 1.2.6 ระดับ
ความพึ ง พอใจของผู ใช บ ริ ก าร ต อ การให บ ริ ก ารของ
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ปญหาแบบประเมินที่จัดสงไปใหหนวยงาน
ที่ขอใชบริการ ตามระบบงานสารบรรณพรอมงานสําเร็จ
ไม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ ในการส ง แบบประเมิ น กลั บ มา
ทีฝ่ า ยเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรใหผใู ชบริการมารับงาน
วารสารวิชาการ ปขมท.

สําเร็จที่ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อที่จะไดประเมิน
ความพึงพอใจดานคุณภาพและบริการกอนรับงานสําเร็จ
2. สถิติการประเมินความพึงพอใจสวนใหญได
มาจากผูข อใชบริการ จากหนวยงานภายนอกสํานักวิทยบริการ
สวนการปฏิบัติงานที่ไมมีใบขอใชบริการ ไดแก หนวยงาน
ภายในสํานักวิทยบริการ และภาระงานที่ปฏิบัติงานตาม
คําสัง่ มหาวิทยาลัย จึงไมสะทอนความพึงพอใจดานคุณภาพ
และบริการ จากภาระงานภาพนิ่งไดครอบคลุมทั้งหมด
จึงควรใหหนวยงานผูขอใชบริการภายในสํานักวิทยบริการ
กรอกใบขอใชบริการและแบบประเมินความพึงพอใจหลัง
เสร็จงานทุกครั้ง เหมือนหนวยงานภายนอก เพื่อผลการ
ประเมินความพึงพอใจทีค่ รอบคลุมงานบริการภาพนิง่ ทุกมิติ
3. อุปกรณทใี่ ชในการปฏิบตั งิ าน เริม่ เสือ่ มสภาพ
ไปตามระยะเวลา เริ่ ม มี ก ารส ง เข า ศู น ย บ ริ ก ารตรวจ
ซอมตามลักษณะอาการชํารุด ซึ่งโดยทั่วไปกลองดิจิตอล
มีอายุการใชงานประมาณ 5 ป ซึง่ อุปกรณดงั กลาวมีลกั ษณะ
การใช ง านเป น 2 เท า ของอุ ป กรณ ป กติ ที่ ซื้ อ ใช ส ว นตั ว
เพราะฉะนัน้ อายุการใชงานอาจสัน้ กวาปกติ รวมถึงเครือ่ งพิมพ
ภาพติดบัตรที่ชํารุดเชนกัน ควรมีแผนการจัดซื้ออุปกรณ
ไวรองรับการใชงานในอนาคต เมือ่ อุปกรณเดิมมีการเสือ่ มสภาพ
เพราะขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อตามระบบราชการใช
ระยะเวลานานประกอบกั บ อุ ป กรณ ดั ง กล า วมี ร าคาสู ง
โอกาสที่จะไดรับอนุมัติใหจัดซื้อจึงเปนเรื่องยาก
เอกสารอางอิง
1. บุญชม ศรีสะอาด, บุญสง นิลแกว. (2535). การวิจัย
เบือ้ งตน. (พิมพครัง้ ที่ 6). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
2. บุญรักษ บุตรละคร. (2553). ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในพื้นที่สํานักงาน
สุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4. (ม.ป.ท.).
3. สุทธิมา ชํานาญเวช. (2549). การวิเคราะหเชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : วิทย
พัฒน.
4. สุรชัย ศรีใส. (ม.ป.ป.). คูมือการบันทึกภาพดิจิตอล
เพื่อการประชาสัมพันธ. (ม.ป.ท.).
ปที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2556)
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5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). คูม อื
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ.
6. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2555).
คูม อื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทย
บริการ ประจําปการศึกษา 2555. (ม.ป.ท.).

ประวัติผูเขียน
นายสุรชัย ศรีใส ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานทางวิชาการ
(1) บทความวิชาการ วารสาร “สาร ม.อบ.”จํานวน 22
เรื่อง
(2) บทความวิ ช าการ“การป ด ทองในงานศิ ล ปะไทย”
วารสารคณะศิ ล ปประยุ ก ต แ ละการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 1 ปที่ 1 ประจํา
เดือน ต.ค. 2549 - พ.ค. 2550 หนา 93-95
(3) บทความวิ จั ย “การศึ ก ษาความต อ งการรู ป แบบ
รายการ UBU CATV ของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วารสารวิชาการ (ปขมท.)
ฉบับที่ 2 ปที่ 2 ประจําเดือน พ.ค.– ส.ค. 2556 หนา
19-26
(4) วิจยั สถาบัน “การศึกษาความตองการรูปแบบรายการ
UBU CATV ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี”
(5) หนังสือหอไตรวัดทุงศรีเมือง
(6) หนังสือจิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัดทุง
ศรีเมือง
(7) การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดานคุณภาพ
และบริการงานภาพนิ่ง ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจํา
ปงบประมาณ 2556

วารสารวิชาการ ปขมท.

ปที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2556)

คณะกรรมการจัดทําวารสาร ปขมท.
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลาวัณย ไกรเดช
รองศาสตราจารยนภาลัย สุวรรณธาดา
นายคนอง วรรณศรี
ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
นายเสถียร คามีศักดิ์
นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน
นางสาวสุวันนา ทองสีสุกใส
นางกิติมา จันทรสม
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารยสมาลี สังขศรี
ดร.รัชชนนท แกะมา
นายศุภชัย อนวัชพงศ
ดร.บุญรอด ชาติยานนท
บรรณาธิการ
วาที่รอยตรีสุวิต ผิวพันคํา
ฝายตรวจสอบและเผยแพร
นางสาววรรณพา นามสีฐาน
นางสาวพัชรา หินประกอบ
นายสันติญา พุทธลักษศิริกุล

ที่ปรึกษาที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.)
ประธานที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 17
บุคลากร (เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ (เชี่ยวชาญ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

วารสารวิชาการ ปขมท.
จัดทําโดย
วัตถุประสงค

การเผยแพร

คาบํารุงสมาชิก

ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.)
1) เพื่อเผยแพรงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัยตางๆ
2) เพื่อเปนสื่อกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาอันเปนผลดีตอการติดตอประสานงาน
3) เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ อันเปนแนวทาง
นําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
1) กําหนดออกปละ 3 ฉบับ ทุก 4 เดือน
ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)
2) การจัดสงวารสารใหผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ประธานสภา/ชมรม ขาราชการ
พนักงาน/ลูกจาง สํานักงานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ และสมาชิกทั่วไป
ปละ 300 บาท (คาสงฟรี)



ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ ปขมท.
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